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د . كريم الصغير مدير جامعة عجمان

طالب استفاد من 
المساعدات والمنح 

المالية للجامعة

خريج يستعدون لالحتفال 
بتخريجهم في الفوج 

الثاني لدفعة عام الخير

1423500
توقيع ويزيد في حب 

اإلمارات

1000000

آفاق



كما منحت الجامعة الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لهذا العام 
تخفيض  عن  عبارة  الجامعة  في  دراستهم  فترة  طيلة  دراسية  منحة 
الرسوم الدراسية بنسبة 50% شرط حفاظهم على معدل تراكمي 3.6 ، 
كذلك منحت الطلبة المبدعين والمبتكرين والذين فازوا في مسابقات 
تدرس  الجامعة  أن  وأكد   ،%50 بنسبة  دائمة  منحًا  الدولة  وخارج  داخل 

إمكانية إعطاء منح دراسية للطلبة الرياضيين.
باإلضافة إلى صندوق ثامر للتكافل التعليمي الذي يضم مجلس اإلدارة 
طلبات  استقبال  في  بالفعل  بدأ  حيث  للصندوق،  التنفيذية  واللجنة 

المساعدات المالية خالل شهر أكتوبر الجاري.
المساعدات لمئة  ثامر يقدم  بأن  صندوق  النعيمي  وأضاف د.عبدالحق 
طالب وطالبة متعسرين ماديًا  في كل فصل، بما يتراوح من 300 ألف إلى 

400 ألف درهم يتم منحها وفق شروط عامة.
كما أسست الجامعة مبنى لصندوق ثامر للتكافل التعليمي  الستقبال 

المساعدات المالية ولكي يصبح موردًا دائمًا لمساعدة الطلبة.

الدفعة  من  الثاني  الفوج  تخرج  لحفل  تستعد  الجامعة  أن  وأوضح 
السادسة والعشرين التي تحمل شعار دفعة عام الخير،  برعاية وحضور 
صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان، وولي 
الشيخ نهيان بن مبارك  ، ومعالي  الشيخ عمار  إمارة عجمان سمو  عهد 
حميد  بن  راشد  الشيخ  وسمو  المعرفة،   وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل 
التنفيذية  اللجنة  ورئيس  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  النعيمي، 
لمجلس األمناء، والذي سيقام اإلثنين والثالثاء الموافقين 30 و31 أكتوبر 
في  الجامعة  مقر  في  نوفمبر  و7  و6  عجمان،  في  الجامعة  مقر  في 
لمشاركة  عصرية  لمسات  تضيف  عجمان  جامعة  أن  مؤكدا  الفجيرة. 

خريجيها فرحتهم.  
مقر  في  خريج  و500  خريجة   600 العام  لهذا  الخريجين  عدد  ويبلغ 
تم  وقد  الفجيرة،  مقر  في  وخريجة  خريج  و200  عجمان،  في  الجامعة 
توزيع بطاقات الدعوة مع بداية أكتوبر لعدد 1423 من الخريجيين بمقري 
من  مباشرة  إعالمية  بتغطية  الحفل  سيحظى  كما  والفجيرة.  عجمان 

تلفزيون عجمان.
وعبر نائب مدير الجامعة عن مفاجآت أخرى لم يتم إعالنها بشأن حفل 
التخريج، وأن عدد خريجي هذا العام هو ما سيميز الحفل ووجه دعواته 

للخريجين بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.

تخفيض الرسوم الدراسية للمتفوقين في الثانوية العامة والمبدعين بنسبة ٪50

اجلامعة تقدم مساعدات ومنح مالية تشمل ما يقرب من 500 طالب 

«
جهودنا مستمرة لتحقيق نجاح 

كبير لحفل هذا العام  
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عجمان للتطوير واالتصال عن تدشين 

مشروع تم البدء فيه بمناسبة عام الخير 
لمساعدة ما يقرب من 500 من الطلبة 
الخريجين غير القادرين على استيفاء 

رسومهم المالية واستالم شهاداتهم. 
حيث سعت الجامعة من خالل التواصل  

مع شركائها في المجتمع للحصول على 
مساعدات مالية للطلبة 

وأثمرت هذه الجهود عن 
مساعدة 300 خريج تقريبًا 

واستالم شهاداتهم 
حتى اآلن.

د . عبد الحق النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير واالتصال



ميزانية البحث العلمي أربعة أضعاف السنوات املاضية

«

دور عمادة البحث العلمي المساهمة في إيجاد بيئة مواتية للباحثين 
وتوفير الدعم المادي 
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تابعونا على الحسابات التالية:  

د. خالد الصالح نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية:

التقييم المستمر هو السبيل للحصول على االعتماد الدولي

أكد د.خالد الصالح أن تطوير البحث العلمي 
هو أحد أهم مرتكزات الخطة االستيراتيجية 

للجامعة،  بما له من دور في دعم وتطوير  
الدراسات العليا، كما يوثق البحث الموضوعات 

التي يتم دراستها لالستفادة من الجوانب 
التطبيقية منها. وبالتالي يجب أن يتم توفير 

بيئة مواتية ومتطورة للبحث العلمي حتى 
يستمر الباحثون في مسيرتهم العلمية كما 

يجب على الطالب أن يعي مفهوم البحث 
العلمي ويمارسه حتى يتمكن من إكمال 

دراساته العليا الحقًا.

العلمي   البحث  على  التركيز  أولوياتها  ضمن  عجمان  جامعة  تتبنى   
البحث  ميزانية  بلغت  وبالتالي  السابقة،  باألعوام  مقارنة  كبير  بشكل 
العلمي  هذا العام أربعة أضعاف السنوات الماضية، إضافة إلى تحسن 
البيئة العلمية عن السابق وزيادة أعداد قواعد البيانات وتعيين مساعدي 
باالستفادة  التدريسية  للهيئة  حافزًا  يشكل  هذا  أن  شك  وال  الباحثين 
ارتفع االقتصاد المعرفي  البحثي  النتاج  زاد  من هذه اإلمكانيات، وكلما 
على  والحصول  وعالميا  محليًا  الجامعة  تصنيف  رفع  إلى  إضافة  أكثر، 

االعتمادات الدولية.
الماجستير،  درجات  على  للحصول  وأساسية  مهمة  خطوة  فالبحث    
وأيضا التركيز على دعم الباحثين إلجراء أبحاث خارج الدولة، يعتبر هدف 
من أهداف عمادة البحث العلمي من خالل توفير بيئة مناسبة للباحثين 

والدعم المادي لهم.
تقديم  على  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  عمادة  شجعت  وقد 
أساتذة الجامعة  مقترحات  بحثية بموضوعات مختلفة،  وتم تحكيم 
هي  واآلن  لدعمها.  أفضلها  واختيار  وخارجيا  داخليا  المقترحات  هذه 

في طور التنفيذ، في مختلف التخصصات مثل طب األسنان والهندسة 
والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات، وسنرى نتائجها قريبا جدا.

وهناك عدة برامج جديدة في الماجستير والدكتوراة قريبا قيد التنفيذ،  
من  لالعتماد  تقديمه  سيتم  األعمال،  إدارة  في  للدكتوراة  برنامج  مثل 
التي  بإذن اهلل، كما يوجد إجراءات تمهيدية إلنشاء  كلية الطب  الوزارة 
البرامج  من  الكثير  فهناك  للجامعة،  البحثي  اإلنتاج   من  وجودها  يزيد 
التي تتفاعل مع  كلية الطب كبرنامج الهندسة الطبية وأيضا الهندسة 

الميكانيكية التي تعتبر  من البرامج الحديثة في الجامعة.

كل  في  المستمر  التقييم  أهمية  على  الصالح  خالد  أ.د.  أكد  كما 
المجاالت من اجل التطور والتحسين خاصة في عملية التعليم والتعلم 
لما في ذلك من أثر إيجابي على النهوض بمستوى الجامعة وتصنيفها 

وحصولها على االعتمادات العالمية.



مجلس مدير الجامعة يدعم التواصل ويعزز ثقافة 
الفريق الواحد بين منتسبي الجامعة 

د. كريم الصغير:

االرتقاء  على  حرصكم  مدى  نعلم 
بتصنيف الجامعة وحصولها على االعتماد 
األكاديمي الدولي. ما دور الكليات في هذا 

الصدد؟

في  التعليم  بمنظومة  االرتقاء  إلى  نسعى 
كل الكليات بما يتطابق مع المعايير العالمية 
تطرحها  التي  الدراسية  البرامج  في  للجودة 
التخصصات المختلفة  واالهتمام بالمخرجات 
على  التركيز  إلى  باإلضافة  للبرامج،  النوعية 
وتطوير  التدريس  طرق  أفضل  استخدام 
بما  التدريس  هيئة  ألعضاء  العلمي  البحث 
على  عملنا  كما  اإلمارات.  دولة  مجتمع  يخدم 
شريحة  بإضافة  الدراسية  المنح  برنامج  تطوير 
معدالت  على  الحاصلين  الطلبة  إلى  جديدة 
الطلبة  وهم  العامة  الثانوية  في  مرتفعة 
المجاالت  مختلف  في  والمبتكرين  المبدعين 
تستقطب  أن  الجامعة  استطاعت  حيث 
إلى  باإلضافة  العام.  هذا  منهم  شريحة 
وغرس  بالنظرية  التطبيقية  المهارات  ربط 
خالل  من  طلبتنا  في  المجتمعية  المسؤولية 
في  تسهم  طالبية  عمل  ومجموعات  فرق  
ما  في  واإلسهام  العام  التطوعي  العمل 
الجامعة من أنشطة متنوعة  ينظمها  توفره 
البيئة  لجعل  الطلبة،  شؤون  وعمادة  األساتذة 
وينمي  الطالب  فيه  يبدع  مكانا  الجامعية 

فكره.

فكرة »مجلس مدير الجامعة«
ما الهدف منها وكيف كانت البداية؟

يجب  مجتمع  عن  عبارة  المؤسسة  أن  أؤمن 
على كل فرد فيه أن يعرف مستجداته؛ لذلك 
بين  التواصل  على  المجلس  فكرة  تقوم 
منتسبي الجامعة من مختلف اإلدارات وأعضاء 
هيئة التدريس والطلبة، لتحقيق  أهداف أولها 
ضمن  بأدوارهم  الجامعة  منتسبي  تعريف 
الثاني  الهدف  أما  الجامعة،  وخطة   رؤية 
والتعرف  الجديدة  األفكار  إلى  االستماع  فهو 
التي  والفرص  يواجهونها  التي  التحديات  إلى 
مجتمع  لدينا  يكون  لكي  استغاللها  يمكن 
ويعمل  أعضائه  بين  التواصل  سهل  ناجح 
الشفافية  تسودها  بيئة  في  واحد  كفريق 
الذي  التقارب  هذا  بأن  علما  المتبادلة.  والثقة 
الجامعة لم يقتصر  بين منتسبي  إليه  نسعى 
فقط على أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية 
بل شمل الطلبة أيضا فقد عقدنا في الفصل 
سميناها   معهم  تجربة  الماضي  الدراسي 
مقترحات  خاللها  من  قدموا  ليوم«  »مدير 

ممتازة حققنا بعضا منها.

تحوي  استراتيجية  الجامعة خطة  وضعت 
أهدافا متعددة. كيف تتم عملية التقييم 

والتقويم للخطوات التنفيذية؟

على  حرصنا  االستراتيجية  بوضع  بدأنا  عندما 
الجامعة  منتسبي  جميع  فيها  نشرك  أن 
الهيئة  أعضاء  عن  ممثلون  اختيار  خالل  من 
والخريجين.  والطلبة  واإلدارية  التدريسية 
تكون  أن  أهمها  للخطة؛  معايير  حددنا  كما 
وزعت  ثم  للتحقيق.  وقابلة  وواقعية  طموحة 
الخطة على جميع منتسبي الجامعة وعقدنا 
ورشة عمل هدفها )وضع الخطوات التنفيذية 
شملت  كما  للجميع  لتوضيحها  لألهداف( 
وأن  وتقويم،  تقييم  مراحل  التنفيذية  الخطة 
تقييم  عملية  له  نجري  استراتيجي  هدف  كل 
سنوي مع نهاية العام الدراسي لنرى ما الذي 

تحقق فيه.

في إطار اهتمامكم بتطوير البنية التحتية 
واإلنشاءات في الجامعة، ما الذي تم إنجازه 

حتى اآلن؟

من المؤكد أنكم الحظتم التغييرات الجديدة 
مركز  إلنشاء  تمهيدا  الجامعة  مباني  في 
الخدمات الطالبية في مبنى منفصل سيكون
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االستراتيجية » رؤيتها  خالل  من  التميز  تحقيق  إلى  عاما   ٢٩ منذ  عجمان  جامعة  تسعى 
بدء  ومع  العالمية  الجودة  ذات  التعليمية  بالمخرجات  تهتم  التي  التنفيذية  وأهدافها 
العام األكاديمي الحالي سعت صحيفة آفاق للتعريف بخطط وأهداف وأنشطة الجامعة 

من خالل هذا الحوار مع الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان. 



يوفر  الذي  الموحد  المبنى  أو  النافذة  بمثابة 
القبول  مثل  الجامعية،  الخدمات  جميع 
االبتكار  ومركز  والمكتبة  والمالية  والتسجيل 
متطورة.  ذكية  بخدمات  واحد  مكان  في 
ومتوقع أن يدشن المبنى في أغسطس  2018 

إن شاء اهلل تعالى.

ما البرامج األكاديمية الجديدة وما الذي 
الجامعي  العام  منها  يطرح  أن  يتوقع 

الحالي؟

مجال  في  للجامعة  طموحة  خطة  هناك 
مرحلة  في  هو  ما  منها  األكاديمية،  البرامج 
االعتماد  مرحلة  في  هو  ما  ومنها  اإلعداد 
فعلى  اعتماده.  تم  ما  ومنها  األكاديمي، 
سبيل المثال  تم الحصول على موافقة الوزارة 
إلطالق أول  برنامج للدكتوراة في الجامعة في 
إمارة  في  دكتوراة  برنامج  أول  وهو  القانون،  
في  جديدة  برامج  قريبًا  ستطلق  كما  عجمان، 
مختلف التخصصات الجامعية منها: ماجستير 
في  العلوم  وماجستير  وآدابها،  العربية  اللغة 
بكالوريوس  إلى  باإلضافة  الحضري.  التصميم 
والجراحة  الطب  وفي  النفس  علم  في 
)MBBS( .ودكتوراة في إدارة األعمال ومجاالت 
وكل  اإلنشاء  وإدارة  البناء  كهندسة  العلوم 
االستراتيجي  الجامعة  هدف  مع  يتفق  ذلك 
متطلبات  وتلبية  العلمية  األبحاث  تطوير  في 

سوق العمل .

تكنولوجيا  تطورا  الجامعة  تشهد 
سريعا في الخدمات المقدمة للطالب 
اإللكتروني  التسجيل  نظام  خاصة 
التسهيالت  الجديد في  ما  للمساقات، 

التكنولوجية المقدمة للطلبة؟

الخارجية  للبيئة  صديقة  عمل  بيئة  لدينا 
الخدمات  أغلب  فإن  لذا  للمستقبل  ومتطلعة 
لتوفير  إلكترونية  أصبحت  للطلبة  تقدم  التي 
إضافة  أو  التخصص  كتغيير  والجهد  الوقت 

مساق وحذفه.
قاعات  لتصبح  إلكترونيا  الكتب  توفير  أيضا 
ومجهزة  ورقمية  متطورة  المحاضرات 
بالتكنولوجيا الحديثة والسريعة المتناسبة مع 
متطلبات العصر التي توفر المحاضرات بشكل 

فوري وعن بعد .

اتخذتها  التي  الخطوات  عن  حدثنا 
الجامعة إلنشاء كلية الطب؟

الجامعة لديها عدد من برامج العلوم الطبية 
الناجحة جدًا مثل طب األسنان والصيدلة التي 
مرتفعة.  قبول  بمعدالت  الطالب  تستقطب 
قامت الجامعة بعملية مسح ودراسة معمقة 
إلى  حاجة  هناك  أن  ووجدت  العمل  لسوق 
ما  الجديدة  الطبية  التخصصات  من  المزيد 
تبادر إلى هذه الخطوة، ونحن  الجامعة  جعل 
اآلن في مراحل االعتماد األكاديمي لفتح كلية 
الطب البشري ونعمل على استكمال إجراءاتها.

كيف ترى جامعة عجمان في المستقبل 
القريب؟

على  متميزة  مكانة  لها  اآلن  عجمان  جامعة   
لبرامجها  الحالية  والجودة  الدولة،  مستوى 
العالم  في  الرائدة  الجامعات  من  تجعلها 
المستقبل  في  معروفة  وستكون  العربي، 
التعليم  وخارطة  العالمي  المستوى  على 
الدولي، من خالل االعتمادات الدولية واألبحاث 

العلمية ذات الجودة العالية.

باعتبارك قدوة لعدد كبير من الطلبة؛ 
حدثنا عن الجانب اإلنساني في حياتك 

)هواياتك –اهتماماتك (

ومنها  المجاالت  مختلف  في  القراءة  أحب 
واإلنجليزية  العربية  الكتب  في  وأقرأ  األدب 
للملل.  تجنبا  القراءة  في  وأنوع  والفرنسية، 
لغات  بعدة  للقراءة  الفرصة  لدي  هلل  والحمد 
كتب  قراءة  أيضا  أحب  كما  المهارة،  بنفس 
طريقة  فهم  من  تمكنني  ألنها  النفس  علم 
قبل  شخصيتهم   في  والتعمق  الناس  تفكير 
الحكم على أفعالهم . حاولت دائما أن أغرس 
فقد  والمعرفة  المطالعة  حب  بناتي  في 

أخذوا عني هذه العادة بل تفوقن علي فيها. 
أما عن الرياضة فأنا اتابع كرة القدم و امارسها 
وأشجع فريق »ريال مدريد«  وأمارس أيضا رياضة 
المالكمة. كما أحب الموسيقا كثيرًا وخصوصًا 
كلثوم  وأم  لفيروز  واستمع  القديمة  العربية 

ووردة الجزائرية.

دائما  أحب  المفضلة.  هوايتي  يعتبر   السفر   
.فأنا  المختلفة  والثقافات  البلدان  إلى  التعرف 
حياتي  من  فترة  فرنسا  في  وعشت  ولدت 
ونشأت في تونس، وعشت  أيضا في البرتغال 
أقدر  لذلك  االمارات،  في  واآلن  ومصر  ولبنان 
على  اطالع  ولدي  المختلفة  الثقافات  كثيرًا 
إلى  بالسفر  الخاص  وشغفي  منها  الكثير 
حضاراتها  إلى  والتعرف  المجتمعات  مختلف 

ساعدني على التفكير خارج الصندوق .

5
االعتماد الدولي وجودة األبحاث والمسؤولية المجتمعية هما 

السبيل لوضع الجامعة في مكانتها على خارطة التعليم العالمي

أتابع كرة القدم وأشجع 
فريق ريال مدريد

« القراءة في علم النفس تمكنني من فهم اآلخرين قبل الحكم على أفعالهم

سعادة الدكتور كريم الصغير خالل الحوار مع د. شيرين موسى ومرام سرحان وفاتن يوسف
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اجتمع مجلسها االستشاري وبدأت الدورة 
المهنية في اإلرشاد األسري بالتعاون مع 

جمعية أم المؤمنين

والعلوم  اإلعالم  لكلية  االستشاري  المجلس  عقد 
سالمة  حسام  الدكتور  برئاسة  اجتماعه  اإلنسانية 
الماحي عبد اهلل وكيل  الدكتور  الكلية، وبحضور  عميد 
ناصف  سعيد  الدكتور  واألستاذ  الفجيرة،  بمقر  الكلية 
رئيس  عمر  عماد  والدكتور  االجتماع،  قسم  رئيس 
قسم اإلعالم والدكتورة رشا عبداهلل واألستاذة صالحة 
غابش المستشار الثقافي لدى المجلس األعلى لألسرة 
إدارة  مستشارة  العامري  موزة  واألستاذة  بالشارقة، 
ليلى  واألستاذة  المجتمع،  تنمية  بوازرة  األسرية  التنمية 
بعجمان  االجتماعية  التنمية  مركز  مديرة  الزرعوني 
واألستاذة فضيلة المعيني اإلعالمية اإلماراتية والكاتبة 
بجريدة البيان واألستاذة هناء درويش نائب رئيس تحرير 

مجلة كل األسرة.
تقديم  في  الجامعة  ثقة  عن  الكلية  عميد  أكد   
الكلية  صورة  لدعم  استراتيجية  لرؤية  المجلس 
المجتمعية.  الشراكة  خطط  وتطوير  المجتمع  لدى 
وأوضحت األستاذة صالحة غابش أن هناك تعاونا كبيرا 

في  تشارك  التي  اإلنسانية  والعلوم  اإلعالم  كلية  مع 
عدد كبير من الفعاليات المجتمعية والثقافية بطلبتها 
موزة  األستاذة  أشادت  كما  التدريسية.  الهيئة  وأعضاء 
غباش بمستوى الطلبة الخريجين من الكلية وقالت إن 
المجلس وظف بعض الطالبات بناء على واقع تجربتهم 
األستاذة  وأضافت  الميداني.  العمل  في  الجادة 
من  عدد  بها  يعمل  الخليج  صحيفة  أن  درويش  هناء 
يكون  أن  أهمية  على  يؤكد  مما  الكلية؛  من  الخريجين 
بالجامعة  التدريب  بين مركز  التنسيق  المزيد من  هناك 
الكلية  نظمت  كما  المتنوعة.  اإلعالمية  والمؤسسات 
التعليم  ومركز  المؤمنين  أم  جمعية  مع  بالتعاون 
المستمر بالجامعة  برنامج الدبلوم المهني في اإلرشاد 
البكالوريوس  درجة  على  للحاصلين  مرة  ألول  األسري 
من خريجي كليات العلوم اإلنسانية، أو الحاصلين على 
األخرى  الجامعية  التخصصات  من  البكالوريوس  درجة 
األسري  اإلرشاد  مجال  في  العمل  في  يرغبون  ممن 

والمهتمين به.

 "ميسون زايد" في عرض كوميدي بجامعة عجمان
األمريكية  الكوميديان  عجمان  جامعة  استضافت 
ميسون زايد نجمة االستاند أب كوميدي والتي قدمت 
المختلفة  حياتها  مراحل  فيه  استعرضت  مميزا،  عرضا 
فنية  ثقافية  أمسية  في  فريد  كوميدي  قالب  في 
من  ولفيف  الجامعة  مدير  الصغير  د.كريم  حضرها 

األساتذة واإلداريين والطلبة وأسرهم. 

زايد ممثلة  وكوميدان أمريكية من  ويذكر أن ميسون 
 ،1974 عام  جيرسي  نيو  في  ولدت  فلسطينية،  أصول 
خطأ  عن  ناتج  الدماغ  في  بشلل  والدتها  منذ  أصيبت 
باألرتعاش  مصابة  جعلها  مما  والدتها،  أثناء  طبي 
وعدم القدرة علي المشي ، ورغم ذلك ساندها أبواها 
مسكينة  كطفلة  ويعامالها  إلعاقتها  يستسلما  ولم 
مختلفة عن بقية إخوتها األصحاء، حتى بدأت خطواتها 
لكي تصبح ممثلة ستاند أب كوميدي وتقدم عروضها 
هذا  تقدم  عربية  ممثلة  أول  وتصبح  دول،  عدة  في 
العديد  لها  كما  الكوميدية  الفنون  من  الصعب  النوع 
زايد  ميسون  عبرت  الختام  وفي  الخيرية.  األنشطة  من 
عن سعادتها بوجودها في جامعة عجمان كما قام 

الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة بتكريمها.

كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية

في حب زايد
مسابقة جامعة عجمان لليوم الوطني 46

تنظمهما كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية 

لالستفسار عن شروط التسجيل واإلشتراك يرجى االتصال على:   
  0508362928  / 0501794289 

أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني: 
k.mohamed@ajman.ac.ae /   Mervat.m@ajman.ac.ae 

 المسابقة تتضمن المجاالت التالية: 

آخر موعد لتقديم تصميم الشعار يوم 10/22/ 2017 أما باقي محاور 
المسابقة آخر موعد لتسليمها 5/ 2017/11

يجب إرسال التصميمات المشاركة قبل الموعد المحدد النتهاء المسابقة 
على البريد الخاص بالمسابقة  

UAE46@ajman.ac.aeUAE46@ajman.ac.ae

UAE46@ajman.ac.ae

The competition will be on designing:

LOGO for the event 

POSTER

PHOTOGRAPHY

VIDEO 

Competition deadlines for the logo design is 22/10/2017, and for all 
other parts of the competition 5/11/2017

Participating designs must be submitted before the contest deadline 
to 

To find out more about the registration and participation please contact 
0508362928 /   0501794289

k.mohamed@ajman.ac.ae / Mervat.m@ajman.ac.ae

مسابقة اليوم الوطني ال46

جانب من المجلس االستشاري للكلية
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جامعة  مدير  الصغير،  كريم  الدكتور  أعلن 
على  حصلت  قد  الجامعة  أن  عجمان، 
في  األكاديمي  االعتماد  هيئة  من  الموافقة 
الدكتوراه  برنامج  لطرح  والتعليم  التربية  وزارة 
كلية  ضمن  القانون«  في  »الفلسفة  في 
برنامج  أول  ليكون  الجامعة،  في  القانون 
ويهدف  عجمان،  إمارة  مستوى  على  دكتوراة 
المهارات  الخريجين  إكساب  إلى  البرنامج 
القانونية ورفع كفاءتهم؛ للتمكن من العمل 
قيادية  وظائف  وشغل  القضاء  مجاالت  في 
وأيضًا  والخاصة،  الحكومية  المؤسسات  في 
في  القانون  فلسفة  دكتوراة  برنامج  يسهم 
ضمن  للعمل  المؤهل  الشباب  من  جيل  إعداد 
الدولة،  في  القانون  بكليات  التدريس  هيئات 
مكانته  وتعزيز  الوطن  رفعة  في  ليسهموا 
واألكاديمية  القانونية  النواحي  جميع  في 

المختلفة. 
في  التسجيل  أن  إلى  كريم  الدكتور  وأشار 
فيه  الدراسة  وستبدأ  قريبا،  سيبدأ  البرنامج 
العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل  بداية  مع 

أن  على  مؤكدا   .2018-2017 الحالي  األكاديمي 
حرصت  طالما  التي  بالجودة  سيتمتع  البرنامج 
برامجها  مختلف  في  عجمان  جامعة  عليها 
حميد  لطيفة  الدكتورة  وقالت  وتخصصاتها. 

عميدة كلية القانون إن طرح برنامج الدكتوراة 
سيكون حافزا للخرجين الستكمال دراساتهم 
الشهادة  عند  طموحهم  يقف  وال  العليا، 

الجامعية.

الطلبة فعالية ترفيهية  نظمت عمادة شؤون 
بدء  بمناسبة  الرياضي،  النادي  في  للطالبات 
الفرح  من  بأجواء  الجديد  الدراسي  العام 

والبهجة.
شارك في الفعالية  مايقارب ستين طالبة من 
بحماس  الجمهور  وتفاعل  الكليات.  مختلف 

في المسابقات الرياضية المسلية والمتنوعة.
مشرفة  القطلبي،  منال  السيدة  وأكدت 
من  النوع  هذا  أن  الرياضية،  األنشطة 
تحقيق  في  كبيرة  بدرجة  يساهم  األنشطة 
المستجدات  الطالبات  بين  والتعارف  التقارب 
والقدامى والدمج بينهن على اختالف الكليات 

والتخصصات.
المغتربات  الطالبات  من  الكثير  أن  وخصوصًا 
بالتوتر،  مقبلن على حياة جديدة وقد يشعرن 
إلتاحة  مرح"  "ساعة  فعالية  تنظيم  تم  لذلك 
بما  للمشاركة  الطالبات  لجميع  الفرصة 
مع  يتعارض  وال  فراغهن  أوقات  مع  يتناسب 

المحاضرات الدراسية.
الطلبة  شؤون  إدارة  سعي  القطلبي،  وأكدت   
إلقامة كل ما هو مفيد وجديد للطلبة، وتوفير 
العلمي  التحصيل  على  لهم  المحفز  المناخ 

واالندماج في الحياة الجامعية.
الفصل  بداية  في  التسجيل  باب  فتح  تم  كما 

للفرق الرياضية واختيار الطالبات الالئي سيمثلن 
الجامعة، في مختلف المنافسات الرياضية.

وتتضمن انشطة النادي الرياضي الداخلية لهذا 
الفصل، المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 
وبطوالت  الداخلية  البطوالت  من  والعديد 

تصفيات  وعمل  العالي  للتعليم  االتحاد 
أفضل  إلى  للوصول  الرياضي  الفريق  لتطوير 

المستويات.
للفرق  الجوائز  بتسليم  اليوم  اختتم  كما 

المشاركة، وأخذ الصور التذكارية.

الجامعة تستقبل الطالبات بساعة مرح 

إطالق أول برنامج دكتوراة في القانون في إمارة عجمان

الجامعة تحتفي بالمسنين في يومهم
ترسيخا لقيم الوفاء

مع  وبالتعاون  الطلبة  شؤون  عمادة  احتفلت   
الخدمة  وإدارة  اإلنسانية  والعلوم  اإلعالم  كلية 

المجتمعية باليوم العالمي للمسنين. 
ونادي  اإلماراتي  النادي  االحتفال  في  شارك 
المسرح.  ونادي  الخيرية  القوافل  ونادي  السعادة 
التابعين  المسنين  من  كبير  عدد  االحتفال  وحضر 
ودائرة  المسنين،  ودار  المنزلية،  الرعاية  إلدارة 
وجمعية  الشارقة  في  االجتماعية  الخدمات 
كما  الخيمة.  برأس  والفنون  للتراث  النخيل 
ببعض  االحتفالية  الحربية  المزيود  فرقة  أحيت 
شارك  وقد  الشعبية.  واألغاني  التشكيالت 
مختلف  من  الطالبات  من  حشد  الحفل  في 

التخصصات وكذلك أساتذة الجامعة. 



األخيرة

د. حسام سالمة
عميد كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية

الصحيفة  تلك  وآفاق  نلتقي  أن  جميل   
أقالمكم  دائما  صفحاتها  وسعت  التي 
منه  تطل  منبرا  وباتت  وإبداعاتكم، 
منه  ويطل  طالبها  على  الجامعة 
الجامعة  على  أقالمهم  بمداد  الطالب 
في  متسارع  تطور  من  تشهده  بما 
أدوار  من  به  تقوم  وما  المجاالت،  كافة 
االشتباك  من  حالة  عبر  محيطها  في 
بصحيفة  اعتزازنا  إن  الفاعل.  المجتمعي 
آفاق يستند إلى دورها الذي امتد لفترات 
طويلة باعتبارها ميدانا فسيحا الكتشاف 
القادرين  والجامعة،  الكلية  طلبة  قدرات 
الفنون الصحفية  العطاء في شتى  على 
ذلك  وآية  الطالبية،  المواهب  واكتشاف 
والشاهد عليه أن تلك األنامل التي كانت 
اإلعالمي  المجال  إلى  طريقها  تتحسس 
في  ومؤثرة  فاعلة  عناصر  اليوم  باتت 
يؤدون  اإلعالمية  المؤسسات  مختلف 
نوعية  ومهارات  راقية  بمهنية  أدوارهم 
سياج  يحميهم  المنافسة،  على  قادرة 
من الوعي بأخالقيات الممارسة اإلعالمية، 

ومدركين مسؤولية الكلمة وأبعادها.
يوم  كل  لنا  تخرج  اإلعالم  صناعة  وألن 
ان  يجب  ما  أسرارها  مكنون  من  الجديد 
التحديات  فإن  لذا  معه.  التعامل  نجيد 
والمهنيين  الدارسين  تواجه  التي 
تغير  مع  يوم  كل  تتزايد  واألكاديميين 
اإلعالمية    المفاهيم  في  متسارع 
من  يجعل  الذي  األمر  وهو  وتقنياتها، 
لنا  خيار  ال  أمرا  وتطويرها  المهارات  تنمية 
فيه لكي نمتلك األدوات التي تعيننا على 
من  الهادر  النهر  ذلك  من  والفرز  االنتقاء 
مواكبة  وكذلك  المعلوماتي،  التدفق 
ولذا  المسبوق،  غير  التكنولوجي  التسارع 
كان حرص الكلية في كافة تخصصاتها 
كاشفا  عمليا  بيانا  الممارسة  تكون  أن 

لمهارات طالبها وقدراتهم.  

مليون ويزيد في حب اإلمارات

آفاق سعادة الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة يوقع في حب اإلمارات 


