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تعليم  / عبر اإلمارات   / الرئيسية 

تضمن مناقشات بين أعضاء هيئات التد�يس لتبادل الخبرات 300

300 ورقة بحثية �� مؤتمر بحوث طلبة الدراسات

العليا بجامعة زايد
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أبوظبي – صبري صقرالمصدر:

التا�يخ: 17 أب�يل 2019

استضافت جامعة زايد �� أبوظبي أمس فعاليات المؤتمر الخامس لبحوث طلبة الدراسات

كثر من 300 ورقة بحثية وعرض تقديمي العليا بدولة اإلمارات، وناقشت جلسات المؤتمر أ

تضمنت النتاج البحثي للطلبة �� اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، اإلدارة واألعمال،

علوم الحياة والصحة الس�ي�ية وما قبل الس�ي�ية، تكنولوجيا األعمال، والهندسة والعلوم

الفي�يائية، حيث تضمن المؤتمر مناقشات بين أعضاء هيئات التد�يس لتبادل الخبرات.

كد الدكتور �ياض المهيدب مدير جامعة زايد - �� كلمته االفتتاحية بالمؤتمر أن بحوث وأ

الخ�يجين تشكل حجًرا أساسًيا �� سياسة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ��

دولة اإلمارات، ولن تستفيد منها المؤسسة التي يعمل بها الباحث فحسب، بل يستفيد

الباحث ذاته من مسيرة تد�يبه البحثية طوال حياته المهنية التي سترتقي به إ�� مستويات

أع�� �� المستقبل.

وقال: «نحن �� جامعة زايد ندرك دور وقيمة البحوث والدراسات العليا �� إثراء التج�بة

التعليمية لطلبتنا والمساهمة �� تطوير اقتصاد المعرفة �� الدولة. ومن هنا فإننا نفخر

بخطواتنا وإنجازاتنا الحديثة �� تطوير مشروعنا البحثي، حيث زادت اإلنتاجية البحثية ألعضاء

هيئة التد�يس لدينا 3 مرات �� السنوات األ�بع الماضية. وعالوة ع�� ذلك، فقد قمنا بإعادة

هيكلة منظومة الدراسات العليا الخاصة بنا مؤخًرا.

باإلضافة إ�� برامج الماجستير العشرة الحالية التي تقدمها جامعة زايد والتي تركز ع��

التعليم، واألعمال التجا�ية، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، واالتصاالت،

والدراسات القضائية، ونحن بصدد إدخال أبحاث جديدة إ�� برامج الماجستير الموجهة ��

تخصصات مثل العلوم البيئية، واإلرشاد وعلم النفس الس�يري، ونظم المعلومات والتحول
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مواد ذات عالقة

الرقمي، وسيؤدي ذلك إ�� إثراء وتع�يز محفظة الدراسات العليا والبحثية �� الجامعة،

وسيتم استكماله بفرص الدعم الما��».

33 مبادرة

واستعرض الدكتور محمد إبراهيم المعال وكيل الشؤون األكاديمية للتعليم العا�� بوزارة

الت�بية والتعليم - خالل جلسة خاصة - استراتيجيات العلوم واالبتكار �� دولة اإلمارات

كد المعال أن الوزارة تعمل حالًيا ع�� الترويج لـ لتع�يز التحول المبتكر �� اقتصاد المعرفة. وأ

33 مبادرة للتحول يتم إطالقها العام المقبل لتغطية التحوالت األحد عشر التي وضعتها

لتطوير نظام للتعليم العا�� الذي يحقق رؤيتها. وقال: «إن مبادرتنا ستتمحور حول صورة

مستقبلية لتطوير أعضاء هيئة تد�يس إماراتيين، تهدف إ�� �يادة أعداد الناشطين ��

البحوث منهم إ�� 3 أضعاف.

بالصورة: الفخامة والقوة أينما ذهبت �� هذه السيارة

TOYOTA برعاية

منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائ�ين بجائزة خليفة الت�بوية

اإلمارات والسعودية تتعاونان لتطوير التعليم الرقمي

اتفاقية تتيح لـ30 طالباً صينياً دراسة الدكتوراه بجامعة خليفة سنوياً

إنجازات «حمدان بن محمد الذكية» نتاج االلتزام بتوجيهات و�� عهد د��

حسين الحمادي: جامعة اإلمارات دورها محوري �� تطوير مواردنا البش�ية

تك�يم 40 جهة حكومية وخاصة مشاركة بتد�يب طلبة جامعة اإلمارات
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