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ويؤكد دور املؤسسات التعليمية في بناء العقول واملواهب جامعة الفجيرة فيمحمد الشرقي يشهد تخريج دفعة خليفة 

 

رعاية جامعة الفجيرة  الذي أقيم تحت  في 2022هد س       مو الش       يا محمد بل حمد الش       رقي ولي عهد الفجيرة  تخريج "دفعة خليفة" ش       

في مركز وزارة الثقافة والش         باب - حفظه هللا -ص         احب الس         مو الش         يا حمد بل محمد الش         رقي ع          و املجلس الع ى حاكم الفجيرة 

ح        ر الحفل الش       يا س       يي بل حمد بل س       يي الش       رقي رشيس هيئة املنطقة الحرة بالفجيرة  والش       يا عبدهللا بل حمد بل  .بالفجيرة

لبناء الجسام واللياقة البدنية  والشيا أحمد بل حمد بل سيي الشرقي  ومعالي سعيد بل محمد  سيي الشرقي رشيس اتحاد اإلمارات

 .الرقباني املستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رشيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة  والشيا محمد بل صالح الشرقي

د س      مو ولي عهد الفجيرة
ّ
العقول وص      قل املهارات بما يس      هم في تخريج أفراد متمكنين وفاعلين في دور املؤس      س      ات التعليمية في بناء  وأك

 خدمة الوطل والنهوض بركاشزه  مشيًرا إلى دعم صاحب السمو الشيا حمد بل محمد الشرقي ع و املجلس الع ى حاكم الفجيرة
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بما يعزز مكانة   ملواكبة املتغيرات العاملية في قطاع س              و  العمل ؛هاإلمارة  ومتابعة متطلباتلتطوير التعليم الجامعي في وتوجيهاته؛  

 .الدولة في مجال التعليم العالي في تقارير التنافسية العاملية

ع ى اجتيازهم هذه الرحلة الكاديمية  داعًيا إياهم إلى ض              رورة متابعة التس               ح باملعار   ؛الخريجين والخريجات وذويهم وهّنأ س              موه

في مس      يرة الدولة نحو  عالبش      كل ف تس      هم ليكونوا نماذج مش      رفة لبالدهم ؛ال       رورية  واالطالع املنفتا ع ى العلوم والثقافات الخرى 

معالي س              عيد بل محمد الرقباني رشيس مجلس المناء في كلمة ألقاها في حفل التخريج "يمثل حفل التخرج مناس             بة  لوقا .املس              تقبل

ا إلنج ازاتهم خالل رحلةهم في ج امع ة الفجيرة. كم ا يعكس نج احهم  لالحتف اء ب الجهود والنج اح ات الك اديمي ة الهي ق دمه ا الطلب ة وتتويج ً

بة ع ى كافة املس         تويات وتخريج ش         باب وش         ابات قادريل ع ى بناء مس         تقبل باهر واملس         اهمة في س         عي الجامعة إلى تعزيز مهارات الطل

 بما قاموا به مل جهود كبيرة طوال فترة دراس    ةهم الرقباني بالخريجين  بورح ."تحقيق أهدا  التنمية املس    تدامة في مجتمعاتهم
ً
مش    يدا

ية معتمديل ع ى ثقةهم بأنفس              هم  وعلمهم ومهاراتهم الهي اكتس              بوها طوال بالجامعة  كما حثهم ع ى الجد واالجةهاد في حياتهم العمل

 
ّ
 رعايةهم وتربيةهم السليمة.وذويهم  أولياء أمور الخريجين  سنوات دراسةهم في الجامعة  ثم هنأ

ً
 مثمنا

 مدير الجامعة: ة غوانموقال الس             تاذ الدكتور س             اما 
ً
 لجهد أكاديمي متميز للطلبة  حيث يمثل التخرج أحد أهم يمثل التخرج تتويجا

لطلبتنا  متمنينملنا الش          هادات في هذا اليوم الخاص.  ؛ا بالحماسؤنل مس          يرة حياته  المر الذي يملالحداث الهي يمر بها الطالب خال

 .التوفيق في مستقبلهم

الكليات وعمداء   وال جنة التنفيذية  مجلس المناءمدير مكتب س   مو ولي عهد الفجيرة  وأع    اء  ح    ر الحفل س   عادة س   الم الزحمي

 .مل املدعويل وأولياء أمور الخريجينالتدريسية واإلدارية  ولفيي  :الهيئتينوأع اء 
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 لدولة اإلمارات والخمسينجامعة الفجيرة تحتفل باليوم الوطني الحادي 

 

  اليوم الفجيرة جامعة نظمت
ً
 معالي بح ور   املتحدة العربية اإلمارات لدولة والخمسين الحادي الوطني اليوم بمناسبة احتفاال

 ساما الدكتور والستاذ   الجامعة أمناء مجلس رشيس الفجيرة حاكم السمو لصاحب الخاص املستشار الرقباني محمد بل سعيد

 .وطلبةها وموظفيها الجامعة وأساتذة - الجامعة مدير ةغوانم

  وإرادِتهم وبعزِمهم الحكيمِة  بقيادِته غدا الذي بوطنهم الغالية املناسبة بهذه اإلمارات أبناء يفخر"  الرقباني وذكر
 
 الدولة

 
 
  إنجازات   اإلمارات فيه وحّققت العصرية

ً
  وتمض ي املجاالت  كافة في واستثناشية كبيرة

ً
 .العاملية إلى بثبات قدما

  يرسم الذي  هتورفع الوطل هذا بنه ة الكريمة املناسبة هذه في نحتفي" قاشال وأضا 
ً
  مستقبال

ً
  ويعزز   لبناشه م يئا

ً
  وعيا

ً
 وطنيا

  أصبا
ً
  فخرا

ً
  املناسبة هذه وتعد إماراتي  لكل واعتزازا

 
 وتذكير   الوحدة بف ل تحقق الذي التاريخي التحول  ع ى تأكيدا

ً
 االحتفاء أهميةب ا

 .الراشدة مسيرتها خالل عليها وحافظت الدولة  عليها قامت الهي الصيلة والتقاليد والعادات وبالقيم  العظيمة باإلنجازات
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 بل محمد الشيا السمو صاحب إلى والتبريك الةهنئة بخالص واالعتزاز الفخر وبكل الجامعة وأسرة باسمه معاليه وتوجه

 رشيس الدولة رشيس ناشب مكتوم آل راشد بل محمد الشيا السمو صاحب وإلى هللا  حفظه - الدولة رشيس نهيان آل زايد

 الفجيرة حاكم الع ى املجلس ع و الشرقي محمد بل حمد الشيا السمو صاحب وإلى هللا  رعاه -دبي حاكم الوزراء مجلس

 .هللا رعاه - الفجيرة عهد ولي الشرقي حمد بل محمد الشيا سمو وإلى هللا  حفظه -

  2006 عام نشأتها منذ التعليمي للقطاع التطويرية العملية في ملساهمةها فخورة الفجيرة جامعة إّن "  الجامعة مدير وذكر

 عليها والتعايش التساما بتعزيز قيم ملتزمون  ونحل
ّ
دها  وتحث

ّ
 إلى أشار كما. داشما املتحدة العربية اإلمارات دولة الهي تؤك

  الخمسين الفجيرة جامعة تبذلها الهي الجهود
ً
قبلة عاما

ُ
 بطموح يليق ُمستقبل نحو املسيرة لقيادة الشباب ع ى معقود امل

عات اإلمارات دولة
ّ
 .الكريم شعبها وتطل

 والغاني الوطني لسالما وعزفها الجامعي  الحرم في العسكري  باستعراضها املوسيقية  الفرقة فقرة االحتفال لوت م 

  الحفل شهد كما. العسكرية واملارشات الوطنية 
ً
 الهي الوطني الطابع االستثناشية  ذات والنشطة الفعاليات مل عديدا

  مميزة؛ وجواشز مسابقات إلى باإلضافة الشهية  التراثية والطبا  العريق التراث ع ى ال وء سلطت
ً
 الوطني  باليوم احتفاال

 .باللوان مفعمة احتفالية جواءوأ تعبيرية  ديكورات وسط
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 جامعة الفجيرة تحتفل بيوم العلم وسط أجواء وطنية مميزة

 
 وبمشاركة  الرقباني محمد بل سعيد معالي المناء مجلس رشيس رعاية تحت  العلم بيوم احتفاال الفجيرة جامعة نظمت

 وقام  .والطلبة واإلدارية الكاديمية الهيئة وأع اء الكليات عمداء وكذلك  الجامعة مديرة غوانم ساما الدكتور  الستاذ

 .للدولة الوطني النشيد وقع ع ى الجامعة مدخل عند اإلمارات دولة علم برفع معاليه

 القادة فيه الوطل. ونستذكر وحب  والوالء  االنتماء قيم لدينا يرسخ العلم يوم نإ :الرقباني قال  املناسبة هذه وفي

  الرشيدة  للقيادة والوالء العهد فيه ونجدد ثراهم  هللا طيب املؤسسين 
ً
 الذي الوطنية للهوية رمز هو العلم ّأن إلى مشيرا

  .والتساما والعدل السالم معاني أسمى ويجسد الوطل  تراب إلى االنتماء يعكس

 .مميزة وطنية أجواء وسط  والطلبة واإلداريين الكاديميين مل املشاركين مع التذكارية الصور  التقاط ع ى معاليه حرص كما

نا نرفع العلم اإلماراتي في هذا اليوم؛ لنؤكد سمة التساما واملحبة في  الجامعة مدير غوانمة ساما الدكتور  الستاذ وقال
ّ
إن

 .أرضها ع ى والقاطنين اإلمارات لبناء واعتزاز  فخر يوم هو اليوم فهذا البلد هذا 
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   الحكيمة القيادة إلى والتبريكات الةهاني آيات أس              مى معاليه رفع االحتفال ختام وفي
ً
 قيادتنا يحفظ أن وجّل  عّز  املولى داعيا

  ُيبقيها وأن  الرش  يدة
ً
عاهدهم. "وش  عبها لإلمارات ذخرا

ُ
 بذل نواص  ل بأن الغالي وطننا علم فوقها ُيرفر  الهي الُبقعة هذه مل ون

     اعفة الجهود
ُ
  العلمي والبحث واالبتكار العلم رحلة وتوفير تقديم في امل

ً
ش    ر   املس    تقبل لقادة تأهيال

ُ
  لمتنا  امل

ً
 ملس    يرة ودعما

 ."املجاالت كافة في وريادتها وتقّدمها ح ارتها

 

 جامعة الفجيرة تحتفي باليوم العاملي للتطوع

الفجيرة باليوم  احتفلت جامعة

 5الذي يصاد  العاملي للتطوع 

بح ور ديسمبر مل كل عام  وذلك 

معالي سعيد بل محمد الرقباني 

املستشار الخاص لصاحب السمو 

رشيس مجلس أمناء   حاكم الفجيرة

والستاذ الدكتور ساما   الجامعة

وأساتذة  –مدير الجامعة  ةغوانم

والطالبات مل مختلي التخصصات الكاديمية بهد  التعريي بمفهوم العمل  الطلبةوبمشاركة عدد مل   الجامعة وموظفيها

 .وانخراطهم في خدمة املجتمع  التطوعي ودوره في إثراء الحياة الجامعية لدى الطلبة

 وتأثيره ع ى املجتمع والفراد     ليبرز مل خاللها أهمية العمل التطوعي ؛ألقي الرقباني محاضرة توجه بها للطلبة
ً
 توجيهات مؤكدا

عبر   في املجتمعات التطوعبتعميق ثقافة   ع و املجلس الع ى حاكم الفجيرة  صاحب السمو الشيا حمد بل محمد الشرقي

  ؛الرسمية  والتربويةاملؤسسات 
ً
 مهم كونه عامال

ً
 وروح القيادة لبناء جيل قادر   لبناء شخصية الطالب  وتعزيز حس املسؤولية ا
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ه الشيا زايد اإلمارات العربية املتحدة منذ نه ةها ع ى يد القاشد املؤسس املغفور لع ى قيادة املرحلة املستقبلية. كما أكد حرص دولة 

 ع ى - ثراه طيب هللا-بل سلطان آل نهيان 
ً
مل خالل  حياة  يظهرقيمة راسخة ومنهج بصفته   ترسيا قيم التطوع في نفوسنا جميعا

 .عديد مل املجاالتمواقي املجتمع بأفراده في التكافل االجتماعي والعطاء دون مقابل في 

نبع مل اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع املهم  فالعمل التطوعي يمثل توقيمته في دولة اإلمارات ن أهمية التطوع إوقال الرقباني 

 .الذيل يعملون بكل جهد ونشاط في املجال التطوعي  املواطنين واملقيمينوخاصة بمشاركة   رسالة سامية ع ى أرض دولة اإلمارات

وقال مدير الجامعة " حرصت جامعة الفجيرة ع ى تقديم كل 

أوجه الدعم املعنوي للطلبة املتطوعين كونهم أساس 

ساعة  مئةإضافة العمل التطوعي بمعدل  تالجامعة  فتم

ليكونوا بذلك قد ساعدوا في  ؛كمتطلب تخرج  تطوعية للطلبة

ية  ويتم تطبيق استراتيجية الجامعة في النواحي املجتمع

مل خالل   هم في تعزيز خبراتهممنحهم الشهادات الهي تس

 وشهدت االحتفالية  .االندماج باملجتمع بعد التخرج
 
مل  عديدا

وتسلط   الفعاليات والجلسات الهي تبرز جهود املتطوعين

 .وآثاره اإليجابية ع ى املجتمعات والجيال القادمة  ع ى مدى التغيير الذي حققه العمل التطوعي في العالم ال وء

 

 

 

 

   

من  تنبعن أهمية التطوع وقيمته في دولة اإلمارات إوقال الرقبان "

اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع املهم، فالعمل التطوعي يمثل 

"رسالة سامية على أرض دولة اإلمارات   
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 جامعة الفجيرة تكرم رواد خريجيها

رشيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة    املستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة  بل محمد الرقباني تحت رعاية معالي سعيد

وعمداء   ومدير الجامعة  وال جنة التنفيذية  نظمت الجامعة حفل تكريم الرواد مل خريجيها. تم ذلك بح ور أع اء مجلس المناء

 .وأع اء الهيئة الكاديمية واإلدارية  الكليات

والّرابط الفّعال   والحاضر املشر    وهو يمثل حلقة الوصل بين املاض ي الجميل    الحفل إلعادة تواصل الخريج بجامعته المويهد

وح ور نماذج يحتذى بها مل الخريجين  كما أنه يمثل جسر العطاء الذي تعهدت   يجيهاالجامعة ونماذج يحتذى بها مل خر  بين

 تلّم   جامعة الفجيرة بمده بينها وبين أبنائها  وذلك عل طريق اجتماع زمالء الدراسة بعد سنوات االنقطاع في احتفالية جامعية

 .وإعادة تواصلهم  والخوة والوالء الفخرالسترجاع روح  ؛شملهم

أكد معالي الرقباني الدعم الذي تحظى به الجامعة مل قبل صاحب السمو الشيا حمد بل محمد الشرقي ع و املجلس ومل جهته 

   الع ى حاكم الفجيرة
ً
 ومتابعةهم حهى يشقوا  اهتمام الجامعة بخريجيها لتقديم جيل مثقي ومتعلم للمجتمع ومؤكدا
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. وأكد حرص الجامعة ع ى شّهى الفتا إلى أن العديد منهم حقق مواقع متقدمة في صنع القرار وفي مجاالت الحياة  طريقهم في الحياة 

 
ً
يدخل في رصيد   في شهى املياديل هؤالءسمعة الجامعة تبنى بإنجازات خريجيها  وأن ما حققه  أّن  إلىالتواصل مع خريجيها مشيرا

 أن التميز الذي يحققه الخريج في حياته املهنية هو النتيجة الهي تبحث عنها أي مؤسسة تعليمية
ً
باعتبار  ؛الجامعة وإنجازاتها. مؤكدا

 
ّ
 .ه يمثل جودة مخرجاتها التعليميةأن

تس         نا الفرص         ة  يجين في جامعة الفجيرةفكرة إقامة امللتقى لرّواد الخرّ  الجامعة  إّن مدير ة وتحدث الس         تاذ الدكتور س         اما غوانم

وتطوير قاعدة بيانات   لتبادل الفكار واملعلومات. وأكد حرص الجامعة ع ى تفعيل مكتب شؤون الخريجين  بااللتقاء مع الصدقاء

 هذه الفعالية س              تكون تقليد . وأش              ار أّن الطرفينلتحقيق التواص              ل الداشم بين  ؛لجميع خريجي الجامعة متكاملة
ً
 س              نوي ا

ّ
تقدمه  ا

 .باإلضافة إلى لقاءات ع ى مستوى التخصص مع عميد أسرة الكلية املعنية  الجامعة إلى خريجيها

 مل التق    دم والنج    اح. تم ؛ مل الجه    د في عملهم مزي    دع ى ب    ذل   ح    ث الرقب    اني رواد الخريجين  وفي نه    اي    ة الحف    ل
ً
ليحققوا مزي    دا

الذي يعود بذاكرتهم إلى أجمل ال حظات  والحداث الهي  امللتقىلتنظيم  ؛س  عادتهمتس  ليمهم الهدايا التذكارية  وأعرب الح   ور عل 

 .عايشوها آنذاك

واإلعالمية في   والس      ياس      ية  االقتص      اديةوش      ملت قاشمه املكرمين مل الرواد: الس      تاذ ماجد أحمد املطرو        ي رشيس قس      م الش      ؤون 

مملكة النرويج  والستاذ سعيد ع ي سعيد اليماحي مدير إنتاج حقل زاكوم البحري الرشيس ي سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة في 

ش    ركة بترول أبوظبي الوطنية  والس    تاذ محمد عبدهللا محمد الظنحاني مدير فرع بنك أبوظبي اإلس    المي في الفجيرة  والس    تاذ      في

املدير اإلقليمي لش        ركة الفجيرة الوطنية للتأمين  والس        تاذ حامد عبيد عريدات مدير عمليات  عبدالعزيز س        يي الفخم الحمودي

تقنية املعلومات باملص      ر  املركزي  والس      تاذ فهد س      لطان هالل الكعبي مدير قس      م املخالفات في ش      رطة الفجيرة  والس      تاذ محمد 

س  تاذ س  عيد عبدهللا الحفيهي مس  ؤول اإلعالم والعالقات العامة في احمد س  يي الكعبي مدير فرع ش  ركة بترول أبوظبي الوطنية  وال 

هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم  والس   تاذ حمد مطر حمد الراوي رشيس قس   م املوارد الفش   رية في بلدية الفجيرة  والس   تاذ عبيد احمد 

ل س           الم الحوس           ني مدير فرع بنك أبوظبي راش           د الظنحاني مس           ؤول العالقات العامة في الديوان الميري  والس           تاذ عبدهللا حس           

.ي مير ال س الخيمة  والستاذ موزه حمدان محمد الخزيمي رشيس قسم املوارد الفشرية في الديوان أالتجاري في ر 
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 سعيد الرقباني يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برشاسة 17/10/2022اإلثنين صباح يوم   مكتبة الفجيرة الرقميةر مقفي  مناء جامعة الفجيرة  اجتماعه الدوريأعقد مجلس 

  .معالي سعيد بل محمد الرقباني رشيس مجلس المناء

  في مسةهل االجتماع رشيس مجلس المناءب رّح حيث 
ً
  لهم التوفيق والنجاح في تحقيق رسالة الجامعة بأع اء املجلس  متمنيا

 الكاديمي. خاصة في مجال التعليم   تحقيق املزيد مل اإلنجازات املستقبليةو 

الكاديمي الذي ت مل مجموعة مل اإلنجازات خالل العام ة ساما غوانم أ.د.واطلع املجلس ع ى تقرير مدير الجامعة 

 تناول   و 2023 – 2022العام الكاديمي في املسجلين املقبولين و زيادة أعداد الطلبة  إلىكما أشار مدير الجامعة   2021/2022

  جتماعال ا
 
وإعادة اعتماد برنامج   نجاح الجامعة في تجديد الترخيص  املؤسس ي  أبرزها العمال بجدول  املدرجة النقاط مل عديدا

الخطة إضافة إلى االطالع ع ى عتمادات املحلية والدولية  اال إجراءات   ومستجدات السريةوبرامج العلوم   اللغة العربية

 تنفيذهاالتح يرات املزمع واطلع املجلس كذلك ع ى   2023-2022والخطة التشغيلية للعام الكاديمي   االستراتيجية ل جامعة
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 مل القرارات الهي تدعم تقدم الجامعة وتلبيعد املجلسواعتمد  .2022نوفمبر  21تخرج بتاريا ال لحفل 
ً
  وأبرزها كافة احتياجاتها دا

 .كما وجه رشيس املجلس لتشكيل2022/2023وموازنة الجامعة للعام الكاديمي  2021/2022للعام الكاديمي  ةميزانية الجامع

لتتوافق مع التغيرات  ؛وبرامجها  لتطوير الجامعةتهد ؛ إلعداد خطة استراتيجية  ؛لجنة مل السادة أع اء مجلس المناء 

وخطةها االستراتيجية  رسالةهاتحقق للبحث عل مصادر تمويل ل جامعة؛ كي  ووضع خطط  الديناميكية الحاصلة في سو  العمل

صندو  دعم صندو  دعم الطالب املقدم مل سعادة خليفه مطر رشيس لجنة تقرير   ناقش املجلس إلى ذلك ةواستدامةها. إضاف

 وتم اعتماده.  املستفيديل مل املساعدات املالية في الجامعة الطالب واملت مل أعداد الطلبة

وح ر االجتماع كل مل: معالي سعيد الرقباني رشيس مجلس المناء  وسعادة الدكتور سليمان الجاسم أكاديمي وباحث  وسعادة 

هيئة آل مكتوم الخيرية  وسعادة الستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمل مدير جامعة  حسين ميرزا الصايغ ع و مجلس أمناء

الوصل  وسعادة الدكتور خالد الحمادي املسجل العام لكليات التقنية العليا  وسعادة خليفة مطر ع و مجلس رعاية التعليم 

ام ملجلس رعاية التعليم والشؤون الكاديمية بالفجيرة  المين الع الخاليلةوالشؤون الكاديمية بالفجيرة  وسعادة عبد السالم 

.مدير الجامعةة وسعادة أحمد سعيد الرقباني رشيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء  والستاذ الدكتور ساما غوانم

. 

 

 

 

 

 

 من القرارات التي تدعم واعتمد املجلس"
ً
 احتياجاتها تقدم الجامعة وتلبي عددا

ة، وأبرزها موازنة الجامعة للعا
ّ
 ".2022/2023األكاديمي  مكاف
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واالستماع إلى ، لقاء مفتوح مع الطلبة

 استفساراتهم

  محمد الرقبانيبل سعيد معالي أكد 

املستشار الخاص لصاحب السمو حاكم 

الفجيرة رشيس مجلس أمناء جامعة 

الفجيرة  الهمية الكبيرة الهي يوليها صاحب 

  السمو الشيا حمد بل محمد الشرقي

ع و املجلس الع ى حاكم الفجيرة  لدعم 

 .مد الشرقي ولي عهد الفجيرةواملتابعة الحثيثة مل قبل سمو الشيا محمد بل حمد بل مح  العملية التعليمية في اإلمارة

م  ؛والخبرات العلمية واملهنية  اهتمام الجامعة الول هو تزويد الطلبة باملهارات وأشار إلى أّن 
ّ
لع إلعداد جيل متعل

ّ
املشاركة  يمكنهومط

 .في مسيرة التنمية الشاملة

  للرد ع ى استفسارات الطلبة حول التقويم الدراس ي ؛الذي نظمته جامعة الفجيرة  جاء ذلك خالل اللقاء الدوري االفتراض ي للطلبة

وغيرها مل املواضيع الهي طرحت  حيث كشي عل طرح الجامعة برامج أكاديمية   والحرم الجامعي  والخدمات الطالبية  واالمتحانات

ري احتياجات سو  العمل في مختلي املجاالت  تلبّ   جديدة
ّ
 مل حرصها ع ى فرص تعليم عالي الجودة في كل التخصص وتوف

ً
ات  انطالقا

 تعزّ   تخريج أجيال
ً
اكتساب املعار   فيع ى ضرورة االستفادة مل خبرات الطاقم التدريس ي  معاليه ز مسيرة التقدم والنمو  مشددا

 عل أمنياته بالتوفيق والنجاح لبناشه الطلبة والطالبات  لاملطلوبة 
ً
 بمدير الجامعةو سو  العمل  معربا

ً
 .الكلياتوعمداء   مشيدا

واالستماع   الهد  مل االجتماع هو ترسيا التواصل املباشر بين الجامعة والطلبة مدير الجامعة  أّن  ةوأوضح الدكتور ساما غوانم

 . الطالب وخلق بيئة تحقق رضا  لتقييم العملية التعليمية ؛واآلراء واملقترحات لالستفسارات

 كما   
ّ
 لهم بداية   لطلب املساندة في المور املتعلقة بنجاح مسيرتهم الدراسية ؛إلى اإلداريين والكاديميين ع ى الرجوعالطلبة  حث

ً
متمنيا

 .وتحقيق الطموحات  حافل بالتفو    عام دراس ي جديد
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 حفل تخرج دفعة خليفة نظمينمتطوعين و مجامعة الفجيرة تكرم 

تحت رعاية رشيس مجلس المناء معالي سعيد بل محمد الرقباني  

 للمتطوعين واملنظمين الذيلحفل تكريم نظمت جامعة الفجيرة 

قيم في تاريا  ساهموا
ُ
 20في إنجاح حفل تخرج دفعة خليفة الذي أ

. وبح ور مدير الجامعة الستاذ الدكتور ساما 2022ديسمبر 

  ري ميوناشب مدير الجامعة الستاذ الدكتور غسان الق ةمغوان

وعدد مل الطلبة مل   والعمداء وأع اء الهيئة التدريسية واإلدارية

 .مختلي الكليات  باإلضافة إلى ممث ي الجهات الخارجية

 مدير ةالستاذ الدكتور ساما غوانمت مل الحفل كلمة ألقاها 

صاحب السمو الشيا حمد بل محمد الشرقي ع و املجلس الع ى حاكم الفجيرة راعي لشكر والعرفان إلى تقدم فيها با  الجامعة

وإلى رشيس مجلس المناء معالي سعيد بل لح ور الحفل.  ؛الحفل  وإلى سمو الشيا محمد بل حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة

 م املتواصل.الذي يولي الجامعة وطالبها كل الدعم واالهتما  محمد الرقباني

يمثل مناسبة لالحتفاء بالجهود والنجاحات التخرج الذي  إلنجاح حفل ُبذلتالهي الكبيرة ع ى الجهود  مدير الجامعة ىأثن كما

   الهي قدمها الطلبة  الكاديمية
ً
في جامعة الفجيرة. كما يعكس نجاحهم سعي الجامعة إلى تعزيز  خالل رحلةهمإلنجازاتهم  وتتويجا

ة  مهارات الطلبة ع ى املستويات 
ّ
أهدا  التنمية املستدامة  لتحقيققادريل ع ى بناء مستقبل باهر   وتخريج شباب وشاباتكاف

  في مجتمعاتهم.

قيم  التكريم وجاء حفل 
ُ
وأدرع تكريم للمنظمين   ملنا شهادات تقدير 2022ديسمبر  8 في مسرح الجامعة يوم الخميسالذي أ

الحفل في إنجاح ساهموا واملشاركين مل الجهات الخارجية الذيل  والعاملين في الجامعة واملتطوعين مل الطلبة

.
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 جامعة الفجيرة تحتفي بيوم املعلم العاملي

بيوم املعلم العاملي الذي يصاد   الفجيرةاحتفلت جامعة 

 قد و   الخامس مل أكتوبر مل كل عام
ّ
مت الجامعة نظ

 مل الفعاليات
ً
لشكر الساتذة ع ى  ؛بهذه املناسبة عددا

 الكاديمية. الجامعة  تعزيز مسيرةو   جهودهم

  ّن أمدير الجامعة  ةساما غوانمالدكتور  الستاذ وأكد

م في استثمار بهذه املناسبة  االحتفال
ّ
يأتي إلبراز دور املعل

كوادر بشرية  في رفداإلمكانات  وتقدير الدور الذي يبذله 

هم في عمليات التنمية والتطوير الهي تشهدها مؤهلة تس

 .الدولة

مل خالل نشر نور العلم   الهي يحملها أساتذة الجامعة أهمية الرسالة ه إلىونوّ  

  واتباع أف ل  في توجيه العملية التعليمية نحو تحقيق أهدافها ودورهم  واملعرفة

الجامعة ت م كوادر  خاصة أّن   طر  التدريس الحديثة واملمارسات فيالسبل 

 .تدريسية متميزة

مل قبل املشاركين  والورودتم تبادل عبارات الةهنئة واحتفاء بهذه املناسبة  فقد  

والرسالة السامية الهي يحملها املعلمون  لعظيم بهذا اليوم العاملي لإلشادة بالدور ا

 لبناء المم والح ارات.

 مل عام  أكتوبر 5وجدير بالذكر أن يوم املعلم العاملي  هو يوم دولي يقام سنوًيا في 
ً
  لالحتفال بتوقيع عام 1994اعتبارا

ع ى توصية اليونسكو / منظمة العمل الدولية بشأن وضع املعلمين  والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول وضع  1966

 .والتدريب  والتوظيي  هذه التوصية املعايير املتعلقة بسياسة موظفي التعليم العالم  وتحددأنحاء  واملعلمين في
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 وقعان اتفاقية تعاون توهيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم جامعة الفجيرة 

 

وقعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع هيئة الفجيرة 

ت والنشطة للثقافة واإلعالم في مجال املشاركة في الفعاليا

. وتوّجهاتها يخدم أهدا  كل جهة  بما الهي تنظمها الجهتان

ذلك ع ى هامش حفل جامعة الفجيرة لتكريم روادها  جاء

ووقع . 2022نوفمبر  13الخريجين يوم الحد 

ة جامعة الستاذ الدكتور ساما غوانمالاالتفاقية عل 

وعل الهيئة الدكتور سعيد ع ي الحمر   مدير الجامعة 

معالي سعيد بل وبح ور  اليماحي املدير التنفيذي للهيئة.

 محمد الرقباني رشيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة.

 ع ى أهمية توطيد التعاون بين الجامعة واملؤسسات الحكومية في الدولة
ً
  ضمل رؤية استراتيجية  تأتي هذه االتفاقية تأكيدا

 تسةهد  فرص
ُ
 .تبادلةالطلبة  وتحقق املنفعة املنا ءأبنامتنامية للعمل املشترك في مسارات تخدم  ا

الستحداث  ؛وتهد  هذه االتفاقية إلى خلق حلقة وصل بين الجانب الكاديمي والجهات التنفيذية  وتقوية العالقة مع الهيئة

الجامعة  يكانات املوجودة فمواستخدام اإل   واإلعالم وورش عمل مجانية ملنتسبي هيئة الفجيرة للثقافة  برامج ودورات تدريفية

 علوحديثي التخرج   لطلبة الجامعة مقابل فرص تدريفية توفرها الهيئةوقاعات تدريسية    مل مصادر معرفة
ً
تغطيات  ف ال

 عبر قنوات هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم.  حداث جامعة الفجيرةل إعالمية 
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 األملانيبحث سبل التعاون مع معهد غوته 

 مجري غوانمة مدير جامعة الفجيرة  بالسيد فريد  التقى أ.د. ساما

وجرت املناقشة لبحث  .مدير معهد جوته الملاني ملنطقة الخليج

نظًرا   ؛ما في تعليم اللغة الملانيةبين الطرفين  ال سيّ  التعاون  سبل

 بين الطالب وأفراد املجتمع.للطلب املتزايد ع ى تعليم اللغة الملانية 

رغبة الجامعة في تعزيز العالقات  ةومل جهته أكد أ.د. ساما غوانم

  وتوسيع التعاون في مجال دراسات العالقات العامة  مع معهد غوته

ت افة خبراء واللغة الملانية. والتعاون مع املعهد في إجراء اختبارات املستوى في اللغة الملانية  وتوفير دورات تدريفية واس

 تخصص العالقات العامة  وخلق فرص تدريب في املؤسسات الملانية لطلبة جامعة الفجيرة. في أملان

    بدوره أشاد السيد فريد بالسمعة العلمية املتميزة لجامعة الفجيرة
ّ
. مع الجامعة التعاون  د حرص املعهد ع ى تعزيز سبلوأك

 باتفاقية ا
ً
 .وتعزيز العالقات بين الطرفين  لتعاون وأعرب عل رغبته في املض ي قدما

 

 اتفاقية تعاون مع مركز إتش دي تي س ي للتدريبجامعة الفجيرة توقع 

 

وقعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع مركز إتش دي تي س ي 

للتدريب لتنفيذ عدد مل الدورات في مجال تقديم املشاريع والبرامج 

 .التدريفية والديبلومات املهنية

ل جامعة الفجيرة في توقيع االتفاقية  الستاذ الدكتور ساما 
َّ
مث

سعد كزكز الرشيس 
ٔ
ل املركز الستاذ ا

َّ
 غوانمة مدير الجامعة  كما مث
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سلمى املسيني مديرة مركز التنفيذي ملجموعة التطوير  وبح ور كل مل الستاذ شبل برازي مدير مشاريع املركز والستاذة 

 االستشارات للتعليم املستمر والعلوم

والتكنولوجيا التابع ل جامعة. وتنص االتفاقية ع ى تنفيذ البرامج  والفعاليات املشتركة  والبرامج التدريفية  وتبادل البيانات 

 .ربيةواملعلومات التربوية  والخبراء  وترجمة الكتب والتقارير والدراسات إلى اللغة الع

 كما تهد  االتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون مع املركز لتقديم التدريب املميز  واملشاريع املشتركة الراشدة في مجال االبتكار  وريادة

العمال  واإلعالم املعاصر  حيث تسعى الجامعة مل خالل الدورات التدريفية إلى دعم الطلبة بالخبرات العملية الهي تصقل 

 هزهم لالنخراط في سو  العمل فور تخرجهم؛ ليكونوا فعالين في بناء مجتمعاتهم  وأماكل عملهم.دراسةهم  وتج
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 لقاء مدير الجامعة في برنامج الفجيرة تجمعنا "تليفزيون الفجيرة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022سفتمبر  28وذلك يوم الربعاء   في برنامج الفجيرة تجمعنا ةالستاذ الدكتور ساما غوانم  تليفزيون الفجيرةاست ا  

 وإلقاء ال وء ع ى النقاط التالية.  ل حديث عل بداية العام الدراس ي الجديد في جامعة الفجيرة

 كيف كانت استعداداتكم في جامعة الفجيرة؟ ،ديدجبداية العام الدراس ي ال مع

؛ إلقبال أكبر عدد
 
 كبيرا

ً
 ما يعّد الفصل الّدراس ّي الّول تحّديا

 
  مل الطلبة املنتقلين مل املرحة الثانوية إلى املرحلة الجامعية داشما

 .
ً
ز مل مسيرة تعزّ   آلية عمل منظمةوفق حيث بدأت الجامعة العام الدراس ّي الجديد حيث ينتقل الطالب إلى بيئة مختلفة تماما

فأخذت االنطال  بثبات مل خاللها تستطيع   خطة منظمة  ت لذلك أعّد إذ   الجامعة في تحقق رؤيةها نحو التقدم والتطور 

  التقنية املتطورة وجاهزيةها التكنولوجية ةمنظوم وتسخير  القاعات الدراسية الستقبال الطلبة بمتابعة البنية التحتية  وتجهيز

   مع إعداد جداول دراسية دقيقة  بما ي مل انسيابية العملية التعليمية
ً
زيادة غير مسبوقة في إلى تسجيل الجامعة املدير الفتا

 مقارنة بالعوام املاضية. وهذا يخلق تحديّ   % المر الذي يعكس مدى اإلقبال امل حوظ100أعداد الطلبة وصلت لنسبة 
 
أكبر  ا

 عل ل جامعة. 
 
 .ومهنية في مختلي التخصصات  كفاءة وخبرات تدريسية ين أساتذة جدد متميزيل ذتعييف ال
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 .وتخصصاتهالو تعرف املشاهدين على أقسام الجامعة 

تمنا درجة البكالوريوس والدبلوم في خمس كليات أكاديمية:   جامعة الفجيرة هي مؤسسة أكاديمية مرخصة مل وزارة التربية والتعليم

الحاسوب   إدارة املوارد الفشرية والبنوك واملالية( وتكنولوجيا املعلومات في الشبكات وأملو إدارة العمال )التخصص العام 

السرية )تخصص اإلرشاد املجتمعي  إدارة باإلضافة إلى العلوم  واالتصال الجماهيري في العالقات العامة  واللغة العربية وآدابها

الخدمات االجتماعية  حقو  اإلنسان( والعلوم في التمريض. باإلضافة إلى أربعة برامج في درجة الدبلوم: )دبلوم اآلداب في إدارة 

 (.العمال  دبلوم اآلداب في تكنولوجيا املعلومات  دبلوم العالقات العامة  دبلوم اآلداب في العلوم السرية

 الفجيرة؟يميز جامعة  الذي ما

  الجانب اآلخر مل التميزتتميز جامعة الفجيرة بعدة عناصر  فهي غير ربحية ورسومها الجامعية هي أدنى رسوم في دولة اإلمارات  و 

قبل تخرجه وإكسابه مهارات التحول خريج متميز في معرفته العلمية والشهادات االحترافية الهي تهد  إلى إيجاد رؤية الجامعة  فهو

 يكون ؛ لباإلضافة إلى املهارات العملية  الرقمي
ً
مثل مركز   باإلضافة إلى إمكانيات الجامعة لالنخراط في سو  العمل فور تخرجه. معّدا

املهارات السريرية النوعية  هإلكساب خريجي ؛يعد مركز محاكاة ع ى أحدث طراز   حيثاملحاكاة الهي تقدمه كلية العلوم الصحية

 
ً
 آمنا

ً
 ل مان ممارسةهم تمري ا

ً
 سنوّية .املهنة فور تخرجهم يمكنهم مل ممارسة  وفعاال

 
 منحا

 
 ومساعدات  كما تقّدم الجامعة أي ا

 رشيس الرقباني محمد بل سعيد معالي 2017 عام أسسه الذي بالجامعة  الدارسين للطلبة الطالب دعم صندو   خالل مل مالية

  ؛.الجامعة أمناء مجلس
ً
 ع ى ومساعدتهم  الجامعية دراسةهم ستكمالع ى ا القادريل غير الطلبة تمكين ع ى حرصه مل انطالقا

 .الدراس ي تحصيلهم تحسين

 ما هي برامجكم األكاديمّية الجديدة في جامعة الفجيرة؟ 

الجامعات تنظر إلى البرامج املطلوبة في سو  العمل  وجامعة الفجيرة لديها استراتيجيةها الهي  جعلما حصل بعد جاشحة كورونا 

 ع ى تصميم برامج دراسية جديدة في درجة البكالوريوس . فحول الريادة العاملية مع استراتيجية الدولة ىتتما  
ً
الجامعة تعمل حاليا

لهيئة االعتماد الكاديمي ها ا والخدمات املالية  وسيتم تقديموتخصص التكنولوجي  في تخصص النظمة الذكية وإنترنت الشياء

 .بوزارة التربية والتعليم حسب اإلجراءات املتبعة  وذلك لهمية تلك التخصصات
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 .املكتبةذه ه عن تحدثنالو  ،الجامعةعندكم مكتبة الفجيرة الرقمية في 

الرقمي   وبهد  تسليط ال وء ع ى أهمية التحول  ؛تحت رعاية معالي سعيد بل محمد الرقباني رشيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة

م خدماتها   لتصبا مركز إشعاع ؛مكتبة الفجيرة الرقمية»إنشاء  تم  لألنشطة التعليمّية  تقّدِ
 
لفئات املجتمع اإلماراتي بأكمله؛ دعما

   افتتاحها بنهاية العام الحاليإذ يتوقع   واملعرفّية
ً
   لنشر املعرفة محليا

ً
وتحسين جودة   ساهمة في تنمية املجتمعاتوامل وعامليا

 عل تعزيز ثقافة القراءة مل خالل كافة السبل  التعليم  إلى جانب دعم البحث العلمي
ً
 .وتفعيل الدور املعرفي والثقافي  ف ال

 الستفسارات الطلبة، ومقترحاتهم؟ صغاءالجامعة وإدارتها على اإل س أمناء ما مدى حرصكم في مجل

تيسير العملية و طلبة للإدارة الجامعة الحريصين ع ى تقديم كافة أشكال الدعم مجلس المناء و الطلبة محط اهتمام ورعاية مل قبل 

 عمل لقاء افتراض ي مع عالوة ع ى االستبانات الهي يقدمها الطلبة مع نهاية كل فصل دراس ي  ؛ ولذاالتعليمية
ً
 بداية كل هميتم أي ا

. لتقييم العملية التعليميةومقترحاتهم؛  همإلى استفساراتلالستماع الجامعة  هم وبينبهد  ترسيا التواصل املباشر بين  فصل دراس ي

 الكاديمية. الطالب في النواحي الكاديمية وغير ضابيئة تعليمية تحقق ر  التطويرية  وخلقعملية اللتبادل الرؤى والفكار تجاه و 

 .جامعة الفجيرة والطالبات فيعن التدريب امليداني للطلبة  وماذا

طالبها مس حين باملعرفة العلمية واملهارات  ليتخرجأبرز االستراتيجيات الهي تفنةها الجامعة مل   ممارسة العمل امليدانيكانت  

 ملتطلبات سو  العمل.   املختلفة
ً
 طبقا

وبهذه الخطوة تكون الجامعة قد سعت لوضع طالبها   نحو تقديم الف ل لطالبها  التدريب نتيجة لسعي الجامعة الدؤوبوجاء  

 ومنحهم الف لية فيه.   ضمل خطواتهم الولى ع ى سلم املنافسة في سو  العمل

عملية التدريب وقد جاءت لهي تتناسب مع تخصصاتهم الدراسية املختلفة. االتدرب بمؤسسات الدولة ومل هنا  سيتمكل طلبتنا مل 

 مع قرار وزارة التربية في إدراج التدريب امليداني لجميع طلبة كليات الجامعة.   تنفيذا لقرار إدارة الجامعة املتوقعة
ً
نوا وتماشيا

ّ
ليتمك

  املختلفة.بامليدان وفي أماكل العمل  الجامعة  وتطبيقهاومهارات داخل أسوار   ومعرفة  تطبيق ما تحصلوا عليه مل علم مل
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 معرض التخصصات الجامعيةجامعة الفجيرة تشارك في 

 

 ةجامعة الفجيرة في معرض التخصصات الجامعي شاركت

-28يومي ب وذلك في دورته الرابعة في هيئة الشارقة للكتا

 إلى . ويأتي ذلك 2022 سفتمبر 29
ً
تعريي السعيا

بالعناصر املهمة واملؤثرة في توجه الطالب نحو الكلية 

تسليط ال وء ع ى أهمية اختيار التخصص ولاملناسبة  

 .مع قدرات الطالب وإمكاناته الجامعي الذي يتناسب

بينهم طلبة  مل  الفجيرةوحرص أع اء الجامعة خالل مشاركةهم  ع ى تقديم املشورات واإلرشادات لجميع زوار منصة جامعة 

ة باملواد والبرامج كافة استفساراتهم املتعلق علوتمت اإلجابة   وأولياء المور   املدارس في املرحلة الثانوية وطلبة الجامعات

إلى تعريفهم بكيفية التسجيل وكذلك توضيا شروط وأحكام الحصول ع ى املنا الدراسية  باإلضافةالدراسية املبتكرة واملقدمة 

 للطلبة جميعهم

مساعدة طلبة املدارس ع ى  إلىيهد  معرض التخصصات 

عبر اختيار التخصص املناسب   التخطيط ملسار منهي ناجح

مل خالل تزويدهم بمختلي الخيارات الهي توفرها 

بما يتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية   الجامعات

وبما يتناسب في الوقت ذاته مع   الهي تشهدها الفشرية

بهد  االستفادة القصوى مل  ؛احتياجات سو  العمل

 .طاقات الجيال الشابة

 

(6العدد رمق )  

2202 ديسمرب – سبمترب  



 

 
 

 

 

  

 جامعة الفجيرة تشارك في معرض الخليج للتعليم والتدريب

الذي  والتدريب الول للتعليم  معرض الخليجفي فعاليات  جامعة الفجيرةشاركت 

 . وذلك كون 2022أكتوبر  5-4إمارة أبوظبي بتاريا في  يوميناستمر مدة 

إلطال  املبادرات   منصة ذات أهمية ّد املشاركة في مثل هذه املعارض تع

 والبرامج اإلرشادية بين مؤسسات التعليم العالي املختلفة في الدولة.

أهمية تنظيم معارض  إلىجامعة ال مدير ةساما غوانمالدكتور  الستاذ وأشار

 واسعة ت الهي  التعليم
ً
رغباتهم في اختيار الجامعات  للطلبة؛ لتحقيقتيا فرصا

 أوضح أّن كما وطموحاتهم. امكاناتهم مع  املتوافقةوالتخصصات الكاديمية 

عزيز مبادرات في تضمل جهودها  أتي  تمشاركة الجامعة في هذا الحدث

وقيادتها الرشيدة في ترقية التعليم  باعتباره املدخل الرشيس ي إلحداث  الدولة 

تطلع إلى تحقيق رسالة ت الجامعة وأكد أّن  .ملجاالتالتنمية الشاملة في شهى ا

الطلبة وأولياء المور وتعريفهم مع لتواصل با املشاركةمتميزة مل خالل تلك 

في نوعية املخرجات الهي تواكب   بفرص التعليم املتاحة وسط أجواء تنافسية

  العمل.وتواكب متطلبات سو    تقنيات التعليمفي تطور المتطلبات 

  إرشاد الطلبة ؛ تهد  إلىتعريفية معلوماتتقديم   الجامعةوت مل جناح 

وقد حرصت إدارة الجامعة ع ى توفير كافة  ونظام الدراسة ومتطلبات القبول في مراحل البكالوريوس.  وتعريفهم ببرامج الجامعة

  .ويتوافق مع إمكاناتهمالختيار تخصصاتهم بما يلبي رغباتهم وطموحاتهم ونها اإلرشادات الهي يحتاج
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 جامعة الفجيرة تشارك في فعاليات امللتقى التدريبي الدولي

 

ى شارك وفد مل كلية االتصال بجامعة الفجيرة في فعاليات امللتق

التدريبي الذي نظمته الجامعة القاسمية بح ور واسع مل مختلي 

املؤسسات الحكومية والدولية  وبح ور نخبة مل املتحدثين في 

ناقش استشرا  مستقبل التدريب بعد  الذيفعاليات املنتدى 

 جاشحة كورونا والفرص والتحديات.

والدكتور  كبها وشارك في الوفد الدكتور عبده داؤود  والدكتور روبل 

حيث التقوا بالستاذ   كلية االتصال مل كاملحمد مصطفى أ

 املستمر التعليممركز  مدير الرحيمالدكتور عطا حسل عبد 

 والسيد عميد كلية االتصال. القاسمية والتطوير بالجامعة 

مي لفجيرة إلى ادكتور ساما الغوانمة مدير جامعة وقد حمل الوفد تحيات الستاذ ال
ّ
 مل داخل املؤتمر املنتدى وضيوفهمنظ

كما حمل الوفد تحيات الدكتور  الدولة أهمية تفاعل الجامعة مع الفعاليات املهمة في  ع ى تأكيدحرصه مشيريل إلى   وخارجه

 .السادة املشاركين في جلسات املنتدى ىلإمحمد مالك عميد كلية االتصال بالجامعة 

  وشارك في امللتقى 
 
وامليتافيرس في   منها: استخدام الذكاء االصطناعي تناولوا محاور عدة  وتسع مؤسساتأربع عشرة باحثا

 اإلبداع اإلعالمي  وكذلك االستراتيجيات  لاإلعالم  وسب
ً
 .املقترحة الستشرا  رؤية التدريب مستقبال
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 الدولي للكتابوفد من جامعة الفجيرة يزور معرض الشارقة 

 

حيث   أيام املعرض طيلةاملكتبة . وتواجد وفد 2022نظمت مكتبة جامعة الفجيرة زيارة إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب 

 ؛لتحديد الكتب املطلوبة ملختلي البرامج  املكتبة الساس ي لمناءقدم أع اء الهيئة الكاديمية مل مختلي الكليات الدعم 

 وتجديد الشراكة مع ناشريل مختلفين مل جميع أنحاء العالم.  وذلك إلثراء مكتبة الجامعة بأحدث اإلصدارات

 جامعة الوتحرص مكتبة 
ً
 بارزا

ً
 ثقافيا

ً
 باعتباره منبرا

ً
تلتقي فيه مختلي الفئات   ع ى زيارة معرض الشارقة للكتاب سنويا

.املعنية بالشأن الثقافي واملعرفيالثقافية والعديد مل دور النشر ومؤسسات املجتمع املدني 
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 بالفجيرةفي ضيافة اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب كلية االتصال  

زار وفد مل جامعة الفجيرة مقر اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون الجانب في 

حمد ع ي الصغيري أ ن في استقبالهم سعادة العميد د.إمارة الفجيرة  حيث كا

املدير التنفيذي لإلدارة العامة لإلقامة وشؤون الجانب  الذي أعرب عل 

الجامعة وكلية االتصال مع  تقديره لتلك الزيارة  جاء ذلك في إطار تفاعل

 .الخريجين في أماكل عملهم وطالب التدريب امليداني

وقد أشاد النقيب احمد سعيد اليماحي واملالزم أول راشد خميس املرشودي 

باملستوى املتميز لخريجي جامعة الفجيرة  وأوضح أن اإلدارة بف ل توجيهات 

 القيادة الرشيدة تقدم مستوى عال
ً
تميزة لكل املتعاملين مل الخدمات امل يا

كافة املتعاملين مع خدمات  يشعر بهأمر التميز وإسعاد املتعاملين أّن معها  و 

وضم الوفد الدكتور روبل كبها أستاذ االتصال الجماهيري  والدكتور أحمد مصطفى كامل أستاذ العالقات العامة  .اإلدارة

وأشادوا بكافة الجهود املبذولة في اإلدارة وتطبيقهم   جامعةالغوانمة مدير وا تحيات الستاذ الدكتور ساما بالكلية  حيث نقل

 عددكما قابل الوفد   أع ى معايير الجودة فيما يتعلق بجهود االتصال والعالقات العامة
ُ
  باإلضافة ةالفجير  ةجامع خريجيمل  ا

 .الى الطالبة مريم خلفان الخزيمي املتدربة بقسم اإلدارة

استجابة لتعليمات مدير الجامعة في إطار متابعة الجامعة وكلية االتصال لبنائها  ي؛تلك الزيارة تأت روبل كبها أّن وصرح الدكتور 

 عل كونهم سفراء ل جامعة في سو  العمل    لذيل لهم دور مهم في خدمة الوطل  اجين واملتدربين في مؤسسات الدولةالخري
ً
ف ال

ي  
ْ
ل
ُ
ة االتصال تتابع خريجيها وطالبها املتدربين في كافة مؤسسات الدولة  وأن الجامعة تسعى وأضا  الدكتور أحمد كامل بأن ك

 لالستماع إلى توصيات أصحاب سو  العمل
ً
 .والخريجين لتطوير العملية التعليمية  داشما
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 قناة الشرقية جامعة الفجيرة في ضيافة استديو هات

 وفد است افت قناة الشرقية يوم الخميس املوافق السادس مل أكتوبر
ً
مل  ا

  محمد حسلأ. استقبالهم  فيحيث كان  الفجيرة كلية االتصال بجامعة 

وقد تكّون  بالجامعة.والطالب في كلية االتصال   املذيع في قناة الشرقية

والدكتور أحمد  الجماهيري ستاذ االتصال ألدكتور روبل كبها ا الوفد مل 

باإلمكانيات  واأشاد   حيث بالكليةمصطفى كامل أستاذ العالقات العامة 

  واملعدات  والكوادر الفشرية الهي تمتلكها تواالستديو هاالكبيرة  

وقد صرح  القناة.في  ي والغالير واطلعوا ع ى قسم اإلبداع واملونتاج  القناة 

إطار متابعة الجامعة وكلية  يف يتلك الزيارة تأت ّن أالدكتور روبل كبها 

املؤسسات اإلعالمية  وضمان تطبيق ما  فيالطلبة املتدربين  االتصال لبنائها

الستفادة مل خبرات تلك ل  في أماكل تدربهم استثمارهو   تعلموه بالكلية

  الجودة. ومعاييرمخرجات برنامج الكلية  وتجويد ؛املؤسسات

لى توطيد إتسعى   كلية االتصال بالجامعة ؛ إّن لجنة التفاعل املجتمعي بالكلية مل جهته قال الدكتور أحمد كامل مسؤول

 .الجامعةتوفير فرص التدريب أو التعيين لطالبنا يأتي ع ى رأس أولويات  أّن و  بالدولة عالقاتها باملؤسسات اإلعالمية املتميزة 
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املسرح مرآة املجتمع"“جلسة حوارية بعنوان 

نظمت كلية االتصال في جامعة 

الفجيرة الجلسة حوارية بعنوان 

والح اري للمسرح  االجتماعيالبعد 

املسرح “شعارها االماراتي الهي كان 

إطار جاء ذلك ضمل  "؛مرآة املجتمع

إعداد مشاريع التخرج لطالب السنة 

حيث أدار  االتصال. كليةفي النهاشية 

 .حسين الجوهري  وعبد العزيز ن / سليمان عبيد الشامس ي باالطالالجلسة الحوارية 

ن يواملخرجين املسرحيعدد مل املمثلين   وبح ور عميد كلية االتصال الدكتور محمد مالكالحوارية تحت إشرا   تمت الجلسة

  طلبة.الوعدد مل   أع اء هيئة التدريس بالكليةإضافة إلى مسعود عبد هللا  الظنحاني، أ /أ /عبد هللا راشد  منهم:

ضمل   يللمسرح اإلماراتالجلسة محورها الساس ي حول أهم االبعاد االستراتيجية للمسرح مل خالل عرض التجربة الراشدة  توناقش

 ية القيمية ذات البعد الح اري.  الرساشل الرمز  عبرالريادي للمسرح في بناء هوية املجتمع  واإلشارة للدور   سياقها التاريخي

لى إفيها  اتطرقو  االتصال قد شهدت الجلسة الحوارية مداخالت نوعية مل طر  نخبة مل أع اء الهيئة التدريسية بكليةو هذا 

تكنولوجيا الوتأثيرات   مختلي الق ايا املرتبطة باملسرح الحديث

الهي الحديثة ووساشل االعالم الجديدة وحركة التطور السريعة 

واالتصال وإمكانية توظيفها في خدمة   تشهدها الساحة اإلعالمية

سباب الهي ذلك دار الحوار حول التحليل وال  لىإاملسرح  إضافة 

أدت إلى عزو  الجمهور عل املسرح وتقديم عدة توصيات حول 

  الشأن.هذا 
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 املستوى الرابع " بمشاركة موظفي بلدية الفجيرة -سالمة األغذية  التدريبي " البرنامج

اختتم مركز االس            تش            ارات للتعليم املس            تمر والعلوم والتكنولوجيا 

املس              توى الرابع "  -س              الم    ة الغ    ذي    ة  فع    الي    ات البرن    امج الت    دريبي "

 .بلدية الفجيرةبمشاركة موظفي 

ال  ذي ق  دم  ه أ. أحم  د نور اس              تش                اري نظم الجودة  وتن  اول البرن  امج

  والس              الم  ة  أهمي  ة اإلجراءات القي  اس              ي  ة لبرن  امج س              الم  ة الغ  ذي  ة

نظ   ام س              الم   ة الغ   ذي   ة في تطبيق الإدارة عملي   ة في كيفي   ة المعرف   ة و 

الق  درة ع ى إنش               اء اإلجراءات القي  اس              ي  ة الخ  اص               ة و وفر  العم  ل  

 .بالسالمة

ومركز  بلدية الفجيرةالتعاون الداشم بين  تأكيدوفي ختام البرنامج تم 

االس              تش               ارات للتعليم املس              تمر والعلوم والتكنولوجي  ا في مج  االت 

واملس              اهمة في ثقل املهارات العملية والعلمية لدى   التدريب العم ي

 .  متمنيين لهم املزيد مل التقدم والنجاحبلدية الفجيرةموظفي 

 وس          هولة الوص          ول إلى الهدا   بقوة البرنامج ن ملتدربو اوأش          اد 

دائهم في العمل حس  ب الخطط الوطنية أس  تس  اهم في تطوير الهي 

 وفي حف   ل االختت   ام للبرن   امج في دول   ة اإلم   ارات العربي   ة املتح   دة. 

رشيس قس     م الرقابة الص     حية  س     لمت أ. فاطمة مكس     ح الس     ماحي

.الشهادات للمشاركين في البرنامج شارات للتعليم املستمر والعلوم والتكنولوجياوأ. سلمى املسيني مدير مركز االست
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 كلية العلوم الصحية في جامعة الفجيرة تحتفي باألسبوع العاملي للمحاكاة الصحية

جامعة الفجيرة بالتعاون مع  است افت كلية العلوم الصحية في

 ؛شركة ليدر هيلث كير احتفالية السبوع العاملي للمحاكاة الصحية

  بهد  تعزيز الوعي بأهمية املحاكاة في تطوير الكوادر الصحية

والتحفيز ع ى دمج املحاكاة في مناهج تعليم الرعاية الصحية  وذلك 

 لبة.بمشاركة أع اء الهيئتين الكاديمية واإلدارية والط

وتناول االحتفال توفير نموذج املريض املحاكي في جهاز  

 لتحسين فعالية الرعاية الصحية  اإلنعاش القلبي الرشوي 

  حيث قدم الحاسوب الخاص ب املريض املحاكي وسالمةها

مالحظات مرشية فورية حول مدى نجاح عملية اإلنعاش لكل 

 وأعرب املشاركون عل سعادتهم في الحصول ع ى .مشارك

 املعرفة في تنفيذ إجراء الطوارئ بشكل فعال.

هذه املبادرة  إّن مدير الجامعة  ةوقال الستاذ الدكتور ساما غوانم

بمتابعة املبادرات الصحية واملشاركة  الجامعةتعكس مدى التزام 

في فعالياتها  ويأتي ذلك في إطار خطط الجامعة الهادفة لرفع كفاءة 

تهم  عل طريق خلق بيئة محاكاة وتطوير مهارا  الكوادر الطبية

ل مان  ؛لزيادة وعي املجتمع الطبي بفواشد املحاكاة التدريفية ؛آمنة

 .خدمات الرعاية الصحية للمرض ىتقديم 

 

بدورها قالت الدكتورة كوريين فان بيلكوم عميدة كلية العلوم 

السبوع العاملي للمحاكاة  إّن الصحية في جامعة الفجيرة: 

الصحية يمثل مناسبة لزيادة وعي الطلبة في التدريب ع ى 

وتوفير تجربة ممتازة للطلبة للتدرب ع ى   املهارات السريرية

املحاكاة مل خالل تسخير أدواتها عل طريق االبتكار في دقة 

وتوفير ممارسات سريرية تطابق الواقع بأد    املحاكاة

 .تفاصيله
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 العاملي للمسنين جامعة الفجيرة تحتفل باليوم

في جامعة ة يالصحالعلوم احتفلت كلية 

يوم  وذلك  باليوم العاملي لكبار السل الفجيرة

قيمت حيث  .2022سفتمبر  30الجمعة املوافق 
ُ
أ

مل فعالية ناجحة في سيهي سنتر الفجيرة. قام 

أع اء دعم  التمريض تحتطالب خاللها 

بقياس العالمات  في الكلية  الهيئة التدريسية

 والنبض  الجسم الحيوية للزوار )درجة حرارة 

وضغط الدم( ومستويات  التنفس ومعدل 

الجلوكوز والكوليسترول لتحديد الحالة 

 ذلك.الوة ع ى الصحية العامة لكل زاشر. ع

  وفد مل كبار السل التابعين الفعالية  ح ر
ً
  تلقى كل مسل فطورا

ً
 صحيا

عل الزوار   وأعرب وآلة اختبار الجلوكوز )السكر( الدم وجهاز ضغط 

طالب التمريض وأع اء  بوجودامتنانهم عل بالخدمات املقدمة و  سعادتهم

 الهيئة االدارية.ومشاركة أع اء  هيئة التدريس ع ى است افة هذا الحدث

لزيادة الوعي والتثقيي الصحي للترويج لنمط  ؛هذه الفرصة استثمارتم  

 صحي نظام غذائي  هما: اتباع رشيسيين حياة صحي مل خالل نشاطين 

 مع التركيز ع ى منع السقوط.   وتماريل لتقوية ع الت الجسم

أكتوبر في جميع أنحاء العالم لالحتفال بحياة كبار السل  1سنويا في يصاد  االحتفال باليوم العاملي لكبار السل  جدير بالذكر أّن 

 
ً
  .العامليةملنظمة الصحة  لدينا وفقا
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 مركز جمارك خورفكان وجامعة الفجيرة يحتفالن بيوم املعلم

 

الفجيرة نظم مركز جمارك خورفكان بالتعاون مع جامعة 

 
ً
 وجذب الحفل عديد اكتوبر  5بيوم املعلم املوافق  احتفاال

ً
 ا

وقد صرح مدير  خورفكان مل قيادات وموظفي جمارك 

يوم املعلم هو يوم  أّن ستاذ عدنان عبد هللا الكسار الجمارك ال 

ساتذتنا الكرام ع ى مر أ بف ل االعترا  نجددفيه   مهم

بذلك ع ى االحتفال الجمارك  حرص أّن لى إوأشار  السنين 

 فيلدور املعلم  والتقدير الشكراليوم هو تعبير عل صاد  

 الواعي.وتكويل الجيل املثقي   تأهيل النشء

 

ة العالقات العامة بكليّ  ستاذأ كاملحمد أاالتصال الجماهيري  والدكتور أستاذ  كبهاوشهد الحفل تكريم كل مل الدكتور روبل 

 يتأت الحبيبة العربيةاالمارات  دولة أّن  إلى وأشاروا الطيب لهذا الحفل  وشكرهم وتقديرهمحيث قدموا  الفجيرة االتصال بجامعة 

لهو تكريم  الجامعة تنظيم تلك االحتفالية والتكريم لعدد مل أساتذة أّن و  ودوره املعلم  تحفظ قيمة الهيمقدمة دول العالم  في

 بالجامعة.دارية كاديمية واإل لكافة أع اء الهيئة ال

 املتميزة تها دار إجامعة الفجيرة لجمارك خورفكان و  ستاذ الدكتور ساما غوانمة مديرناء كلمته تحيات ال أثونقل الدكتور روبل كبها 

وبحث سبل التعاون بين   لجنة التفاعل املجتمعي أسرة جمارك خورفكان لزيارة الجامعة رشيس كاملحمد أكما دعا الدكتور 

 املتميزة.اراتها إدوجمارك خورفكان بكافة   لديها خبرات متنوعة  كاديميةأمؤسسة  بصفةها الجامعة؛
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للمملكة العربية السعودية 92اليوم الوطني ال 

سعين لليوم الوطني للمملكة الفجيرةاحتفت جامعة  ِ
ّ
انية والت

َّ
كرى الث ِ

ّ
 بالذ

ات العربية السعودية؛ ة في عهد   بتنظيم فعاليَّ تناولت املنجزات الوطنيَّ

ريفين 
َّ
جامعة ال بح ور مدير  وذلك -حفظه هللا-خادم الحرمين الش

دريسوأع اء   غوانمةساما الدكتور  الستاذ فين   هيئة التَّ
َّ
واملوظ

لبة
َّ
 .والط

 حيث  السعودي الوطني النشيد يليه ماراتياإل  الوطني بالنشيد الحفل بدأ 

 اليوم هي غالية  بذكرى  الجامعة تحتفل" مفادها تهنئة الجامعة مدير ألقى

 الحرمين خادم ملقام بالةهنئة أتقدم هنا ومل  92ال  السعودي الوطني

 امللكي السمو صاحب المين عهده وولي عبدالعزيز  بل سلمان امللك الشريفين

 هللا  السعودي  والشعب  -هللا حفظهم-عبدالعزيز بل سلمان بل محمد المير
ً
 والمان  بالمل العربي الوطل ع ى يمّل  أنداعيا

 .والنمو والتطور  واالستقرار

  القادة مآثر لتحيي السنوية الوطني اليوم ذكرى  وتأتي

 هللا طيب– سعود آل العزيز عبد امللك مقدمةهم وفي

: بعده مل خلفوه الذيل وأبناؤه اململكة  مؤسس -ثراه

 فهد  وامللك خالد  وامللك فيصل  وامللك سعود  امللك

 عبد بل سلمان وامللك -هللا رحمهم– عبدهللا وامللك

 وأحدثوا المان  بر إلى البالد قادوا الذيل -هللا حفظهما– سلمان بل محمد المير امللكي السمو صاحب المين عهده وولي العزيز 

 
ً
  نه ة

ً
 .املجاالت مختلي في تنموية
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 حملة للتبرع بالدم في جامعة الفجيرة تحت شعار "جدد دمك"

نظمت إدارة  .وبالتعاون مع مستشفى الفجيرة  جدد دمك شعار تحت

طلبة كلية لتخرج المشاريع حملة للتبرع بالدم ضمل شؤون الطلبة 

 لنشر ثقافة التبرع بالدم االتصال
ً
في املجتمع اإلماراتي    وذلك سعيا

   بأهمية التبرعالطلبة ولتوعية .  وللمساهمة في إنقاذ حياة املرض ى

محمد الطالب و   تم تنظيم الحملة مل قبل الطالبة هند عبدهللا 

ع و هيئة  بإشرا  الدكتور روبل كبها  ماجد في إطار مشروع تخرج

 تدريس كلية االتصال.

 شهدت الحملة 
 
 وإقباال

 
   وزاشريها مل الخارجطلبة الجامعة مل  تفاعال

ً
عل جمهور متنوع مل خارج الجامعة  فقد أْجرت  ف ال

  باإلضافة إلى توفير قسم إلرشاد سالمتهوالتأكد مل   الحملة الفحوصات الالزمة في عربة نقل الدم  الختبار دم املتبّرِعين

 .الشخاص  الذيل يعانون مل مشاكل في الدم
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 جامعة الفجيرة تحتفل باليوم الدولي للرياضة الجامعية

   الجامعية للرياضة الدولي اليوم بمناسبة
ّ
 للبلياردو بطولة الفجيرة جامعة في املشتركة والخدمات الطلبة شؤون إدارة متنظ

 االجتماعي الدور  وإبراز الجامعية الرياضة أهمية تعزيز بهد  ؛الكليات مختلي مل طالبا عشريل وبمشاركة  الجامعة مدير بح ور 

 .الرياضة أنواع شهى سةر مما وتشجيعهم ع ى الطلبة جذبل ؛املجال هذا في الجامعة تقدمه الذي

 لاللتقاء لطالبنا كمنصة الرياضة نقدم ونحل الجامعية  للرياضة الدولي باليوم نحتفل أن يسعدنا: الجامعة مدير قال جانبه ومل

 .واملشاركة والداء واإليجابية التعاون  تعزز  قوية أداة وهي ثقافة  كل مل جزء   فهي. والتطور  واالستمتاع

 باملركز االتصال كلية مل رضا أحمد والطالب الثالث  باملركز االعمال إدارة كلية مل ياسر محمد الطالب بفوز  البطولة واختتمت

 .االتصال كلية مل الزحمي ماجد الطالب الول  باملركز وتوج الثاني 
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