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مقدمة

مجلة "الجدا" هي صوت جامعة جميرا ويتم نشرها مرتين سنوي	 ومتوفرة باللغتين:  العربية وا�نجليزية

ة اسُم "الَجدا"، الذي يعني "المطر" باللغة العربية؟ لقد تَمّ اختيار  لربما يتبادر إلى ذهنك : لماذا، يا ُترى! ُأطلَق على المجَلّ

 هذا االسم؛ لِما للمطر من أثٍر كبيٍر في إحياء ا¡رض وازدهار الطبيعة فيها بشكل دائٍم ومستمر.  نحن في جامعة

 جميرا ملتزمون بتهيئة ا¡جواء المناسبة، وتوفير البيئة العلمية الراقية التي تضع الطالب والطالبات على الطريق

الصحيح؛ لتحقيق طموحهم، و بناء مستقبٍل زاهٍر لهم

 إن "المطر" يرمز الى آفاٍق جديدٍة، انطالقٍة جديدٍة لطلبة الجامعة في تشكيل المعرفة العلمية بالشكل الصحيح،

 والذي يدعم استمرارية التعلم مدى الحياة ضمن إطار من ا¡صالة والمعاصرة والشفافية والتميز. وعلى هذا ا¡ساس

 وضعت جامعة جميرا القواعد وا¡سس القوية للطلبة من خالل توفير التعلم القائم على المعرفة و الكفاءة المهنية

 و العملية. إن جامعة جميرا تحرص على تعزيز المهارات والممارسات ا¡ساسية الالزمة لطالبها؛ لكي يستطيعوا

وصول وارتياد آفاق النجاح، في ظٍلّ من الحفاظ على التقاليد والقيم، والدعوة من أجل المصلحة العامة

والطالب والتدريسية  ا�دارية  الهيئتين  أعضاء  أخبار  يتضمن  بما  الجامعة  أخبار  على  الضوء  المجلة  تسلط   سوف 

والخريجين بما في ذلك تطورهم وإنجازاتهم وقصص نجاحهم في ا¡قسام المختلفة التي تقدمها مجلة   الَجدا

 نتمنى أن تجدوا الفائدة والمتعة في هذه المجلة، كما نأمل أن تكون الموارد المستخدمة فيها ذات مغزًى عاٍل وقيمٍة

 رفيعة. نحن نقدر جميع مقترحاتكم وآرائكم لتحسين مستوى ا¡عداد القادمة من مجلة "الَجدا "شكًال ومضمون	

 استمتعوا بقراءة "الَجداا" ونتشرف باستقبال أية مالحظة أو مقترح من القراء الكرام، راجين عدم التردد في التكرم

بإرسالها على العنوان التالي

 cacr.o�ce@ju.ac.ae
     

مرحب� بكم في العدد الثاني
 لمجلة جامعة جميرا 



 تهدف مذكرة التفــاهم  
إلى إفــادة ودعــم الجــاليــة الباكســتانيــة التي تعيــش في 
 ا�مــــارات العربيـــــة المتحدة في رحلة تعليمهم العـــالي 
 من خالل تقديم منح دراسية فريدة ومزايا متنوعة
تمت مناقشة أوجه تعاون إضافية خالل االجتماع
وسيعمل الجــانبان على دراســة تلك ا¡وجــه
خالل العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢                    
 

 القنصل الباكستاني يزور جامعة جميرا
لتوقيع مذكرة تفاهم

 في ٢٠ يونيو  ٢٠٢١،  قام ســعادة

السيد أحمــد أمجــد علــي

القنصل العام لباكستان في دبي 

بزيارة حرم الجامعة لتوقيع 

مذكــرة تفـــاهـم بحضــور 

الدكتــور إيلي حـامـاديمـــان

عميد كلية إدارة ا¡عمال في الجامعة 

والسيد محمد حلمي، مدير التسجيل

بعد التعاون مع العديد من المدارس التي تديرها مؤسسة بوخاطر العالمية

للنهوض بالتعليم وا�دارة (بيم)، ناقش فريق جامعة جميرا شراكة

محتملة مع المجموعة بأكملها، والتي ستغطي جميع المدارس التابعة لهم

 في ا�مارات العربية المتحدة. تشتهر "بيم" على نطاق واسع بتميزها 

في تشغيل مدارس العلوم ا�بداعية في دبي والشارقة

 تعمل مدارس المناهج البريطانية وا¡مريكية تحت راية المدرسة الدولية لÒبداع العلمي .

والمدرسة ا¡مريكية لÒبداع العلمي على التوالي

وسعت "بيم" انتشارها وعروضها بسرعة في جميع أنحاء دولة ا�مارات العربية المتحدة

وذلك بالحفاظ على القيم التعليمية ومنهج التميز، الذي يتماشى مع رؤية وقيم الجامعة 

 أخبار اجلامعة



JU Alumni Association
رابطة خريجي جامعة جم�ا

 أخبار اجلامعة

الملحق الثقافي بالسفارة المصرية
يزور الجامعة لبحث الشراكة 

 قام الملحق الثقافي المصري الدكتور محمد بدري بزيارة جامعة جميرا

في أغسطس ٢٠٢١ لمناقشة فرص التعاون المختلفة بين المكتب الثقافي المصري في ا�مارات

 .وجامعة جميرا با�ضافة إلى أوجه التعاون بين الجامعة والجامعات الكبرى في مصر 

كان الطرفان يستعدان التفاقيات مذكرة التفاهم، والتي ستحدد المنافع المتبادلة المتعددة للجميع

 فريق الجامعة يزور
الجمعية الباكستانية في دبي

حضر فريق الجامعة توقيع اتفاقية مذكرة تفاهملتوقيع مذكرة تفاهم 
مع الجمعية الباكستانية في دبي لتعزيز فرص التعليم والتدريب 
فضًال عن المنح الدراسية للطالب الباكستانيين. تمنح الشراكة فرص تدريب متعددة لطالب جامعة جميرا 

تدشين رابطة خريجي الجامعة قريبا
يسر فريق الجامعة ا�عالن عن إطالق رابطة خريجي الجامعة في القريب العاجل. جاءت فكرة تنفيذ منصة

 تفاعل الخريجين من اهتمام الجامعة بالحفاظ على عالقاتها مع خريجي الجامعة. ستعمل المنصة على
 ربط خريجي الجامعة ببيئة العمل من خالل إدراكهم ¡حدث الفرص الوظيفية وأحدث التقنيات واالتجاهات

في السوق
سيتمكن ا¡عضاء أيًضا من الوصول إلى ورش عمل ا�رشاد المهني حيث سوجههم المستشارون 

المهنيون في الجامعة عن أفضل الممارسات لكتابة السيرة الذاتية، وبناء ملف تعريف على منصة لينكد ان 
 وتقديم طلبات التوظيف، وأساسيات التحضير لمقابلة عمل  با�ضافة إلى النصائح لرواد ا¡عمال للمساعدة 

 ببدء أعمالهم الخاصة. سيتم ا�عالن عن المزيد من المعلومات عن المنصة، والعضوية، والمزايا، وكيفية
 ترشيح نفسك لفريق ا�دارة قريبا
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دعاء الشماع

زهرة فوزر
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يسرا سوداغار
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هديل قايد

مروة شنجاب
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تسنيم دقاق
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اسحق طالب

أحمد اللدحة
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بكالوريوس في الدراسات ا�سالمية

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس العلوم في الصحة البيئية

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس إدارة ا¡عمال في ا�دارة ا�لكترونية

بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة

بكالوريوس في الدراسات ا�سالمية

بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية

بكالوريوس إدارة ا¡عمال في ا�دارة ا�لكترونية

بكالوريوس إدارة ا¡عمال في ا�دارة ا�لكترونية

بكالوريوس في الدراسات ا�سالمية

 أخبار اجلامعة

تهانينا لدفعة ٢٠٢١ بتخرجهم

 َمن جَدّ وجد ومن سار على الدرب وصل
 وخير الُسُبل سبيل العلم، مبارك لكم

 التخرج من الجامعة، ومن نجاح إلى نجاح
بإذن ا¾ تعالى



>

البروفيسور

ستاين هيكروت 

كقائد فكري دولي في مجال القيادة والتفكير االستراتيجيالجامعة تستقبل عميد� أكاديمي� جديد�

 يوفر البروفيسور ستاين هيكروت ثروة من الخبرة 

والتجارب عندما يتعلق ا¡مر بالتعامل مع قادة ا¡عمال

العالميين بصفته مدير النشر في كلية هارفارد 

 �دارة ا¡عمال وعميد الشؤون ا¡كاديمية 

 ورئيس قسم الفكر لمنصة القيادة المتصلة 

  "Platform for Connected Leadership"

يقود السيد هيكروت فريًقا قوًيا من المحترفين في

تشكيل مستقبل التعليم وإدارة ا¡عمال 

حتت الضوء

>
 سؤال وجواب<

 ما هي نظرتك حول التعليم
في الوقت الحاضر؟

       من المؤسف القول، ولكن من بين جميع الصناعات، يبدو أن التعليم هو ا¡قل قدرة على التغيير         

 والتكيف مع العصر. حتى بعد انتشار جائحة كوفيد، وبعد عودة الطالب إلى الحرم الجامعي، لم يتم

،توفير تغيير يذكر في كل من محتوى ما يتم تدريسه، وتقديمه لم يتغير نظام التعليم العالي إال قليًال

بخالف احتضان، إلى حد ما، ما يسمى بالعالم االفتراضي وجوانب أخرى من الرقمنة في كل من أسلوب التقديم 

ومحتوى المناهج الدراسية ،

“
“



حتت الضوء

 هل سيؤثر الوباء على مستقبل
 حالة الراهنة للوباء ليست نهاية العالم. من الممكن أن يكون التأثير؟التعليم

 فصًال جديًدا مثيًرا للغاية في عالم التعليم. واحدة من أهم التأثيرات

لوباء كورونا أننا اعتدنا على العيش مع الطبيعة، وأن نعتني بها  

ونرعاها من خالل إعادة ما نستهلكه منها. يجب أيض	 تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض،

من خالل تحكيم عاطفتنا اتجاه بعض ا¡مور واالبتعاد عن النظر لßمور بشكل مادي. ولكن ليتم تحقيق 

هذه ا¡مور، يجب أن نتبع نهج مختلف في التعليم العالي على مستوى العالم 

".الكثير مما يبدو عليه العالم اليوم هو نتيجة لما نعلمه لقادة المستقبل من خالل مؤسسات التعليم العالي"



تفاعل طالب اجلامعة 

 طالب جامعة جميرا
يزورون أكبر معرض جوي في دبي

تمت دعوة طالب الجامعة لحضور معرض دبي للطيران. كان هذا أكبر حدث تجاري في مجال الطيران يتم عقده

على مستوى العالم منذ جائحة كوفيد-١٩ أتيحت الفرصة لطالبنا الستكشاف ابتكارات مثيرة لالهتمام في صناعة  

 الطيران با�ضافة إلى حضور العديد من الجلسات الحوارية من قبل قادة الصناعة وورش العمل المهنية 

 طالب الجامعة يحتفلون بالعيد الوطني
الخمسين لدولة ا�مارات العربية المتحدة

في الحرم الجامعي  
شعر أعضاء فريق الجامعة بسعادة غامرة لعقد أول حدث في الحرم الجامعي وذلك بعد فترة طويلة من
 التعلم عن بعد. كان االحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة ا�مارات العربية المتحدة فرحة خاصة في 

 الجامعة
نود أن نشكر سعادة/ عبد اá خليفة بن ظاعن، رئيس جامعة جميرا، على رعايته الكريمة لهذا الحدث
 ونود أن نشكر جميع الطالب والخريجين الذين حضروا والمتطوعين الذين ساعدوا في ا�عداد لقد كان 

يوًما ممتًعا مليًئا باالبتسامات ونتطلع إلى المزيد من ا¡حداث في الجامعة هذا العام



يومنا الوطني
٥٠الــ



 فريق جامعة جميرا يزور الجناح الماليزي
 في إكسبو دبي ٢٠٢٠ لمناقشة

الشراكات المحتملة

ا�نشطة الالمنهجية باجلامعة

زار فريق الجامعة الجناح الماليزي في إكسبو
دبي ٢٠٢٠ حيث أتيحت لهم الفرصة لمناقشة 

 إمكانيات التعاون المختلفة مع جامعات
 ماليزية متعددة وأجروا مناقشة متعمق

مع ممثل القنصل التعليمي - من القنصلية
الماليزية 

 ناقش الطرفان مختلف الموضوعات المتعلقة بالتعاون
في قطاع التعليم وا¡نشطة العلمية والبحثية. كما

تحدث الطرفان عن برامج تبادل تجارب الطالب والتدريب 
 التي يمكن تشغيلها بين جامعة جميرا والشركاء 

الماليزيين قريًبا
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