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«بؽكديل» تثخي طالباتيا عسمياً باالحتكاك مع ذوي الخبخات

قسة السعخفة  »2017في دبي لتشسية معخفة أساتحتيا وطمبتيا
»«AUMتذارك بـ « ّ
خخجت  1126طالباً وطالبة
الجامعة العخبية السفتؽحة َّ
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2017

«بوكسهل» تثري طالباتها عملياً باالحتكاك مع ذوي الخبرات
نعػ قدػ الفشؽن التطبيقية في كمية بؽكديل الكؽيت سمدمة مؼ السحاض اخت لطالبات الترسيػ الجخافيكي ،استزاف
فييا مؤسذ شخكة CREATIVE DESIGNSأحسج الكخمي والحائدة جائدة افزل مرسسة جخافيكية في الكؽيت
ومؤسدة معخض DENلسياء الغخيب ،حيث تيجف مؼ خالليا إلثخاء الجانب العسمي لجى الطالبات مؼ خالل
االحتكاك والتفاعل مع خبخات ليا تجارب عسمية ثخية.
وشيجت السحاضخات التي نعست في مدخح عيدى الخفاعي ،حزؽر مجيخ الذؤون األكاديسية نيل ريكاردز ورئيذ
قدػ الفشؽن التطبيقية ريػ الدامل ،ومجيخ الذؤون الطالبية باإلنابة في الكمية لؽلؽة الديجاي ،وعجد مؼ أعزاء ىيئة
التجريذ وطالبات تخرص الترسيػ الجخافيكي والجيكؽر والترسيػ الجاخمي في الكمية.
وألقت السحاضخات الزؽء عمى كيفية تأثيخ الترسيسات الجخافيكية واىسيتيا لتؽصيل االفكار والسعمؽمات لالشخاص
في مجال األعسال .وأكج الكخمي ان الدؽق الكؽيتي قج شيج نسؽاً متدايجاً في مجاالت الترسيػ الجخافيكي ،حيث تتؽافخ
فخص وظيفية ىائمة في الذخكات الخاصة ،وقج بجأت تعيخ السكاتب االستذارية التي وفخت خجمات كثيخة ومسيدة في

ىحا السجال .ووجو كمسة لمطالبات متحجثاً عؼ بجاياتو في العسل في مجال الترسيػ وشجعيؼ عمى خؽض ىحا

السجال ،وقال «السؽىبة واالبجاع واالبتكار ىي أسذ السرسػ الشاجح ،أما الذغف لمعسل فيؽ أساس نجاح السذاريع».
وعمقت لسياء الغخيب التي نعست عجدا مؼ السعارض ألعساليا الفشية التي القت إعجاب السجتسع الكؽيتي ،وكانت
السحاضخة عبارة عؼ حمقة نقاشية مع الطالبات عؼ كيفية تطؽيخ أعساليؼ الفشية واستخجام مؽىبتيؼ لمتؽسع داخل
وخارج الكؽيت ،مؼ خالل حزؽر السعارض والجورات التي تداعجىؼ في تطؽيخ مياراتيؼ.
وشكخت رئيذ قدػ الفشؽن التطبيقية ريػ الدامل ،كال مؼ أحسج الكخمي ولسياء الغخيب لحزؽرىسا وتذجيعيسا لمطالبات.
وأضافت أن عخض مثل ىحه السؽاضيع يجعػ تؽجو الكمية في تأىيل الطالبات لدؽق العسل ،والحي يحعى باىتسام
كبيخ مؼ إدارة الكمية نحؽ تطؽيخمشاىجيا بذكل مدتسخ ،لتتالءم مع كل ما ىؽ ججيج في السجاالت األكاديسية مع
متطمبات سؽق العسل ،عمساً بأن ىحا الشؽع مؼ السحاضخات يداعج الطالبات عمى إثخاء الجانب العسمي لجييؼ.

يحكخ أن كمية بؽكديل الكؽيت تدعى دائسا الستزافة محاضخيؼ متخرريؼ في مجاالت مختمفة ،بيجف إثخاء

الجانب العسمي لجى الطالبات مؼ خالل االحتكاك والتفاعل مع خبخات ليا تجارب عسمية ثخية ،وىي الدباقة دائساً في
مجال السبادرة لتأىيل الخخيجات وتؽثيق العالقات بيشيا وبيؼ جيات العسل بسا يجعػ التشسية في الكؽيت.
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قمة المعرفة  »2017في دبي لتنمية معرفة أساتذتها وطلبتها
»«AUMتشارك بـ « ّ

ق
قسة السعخفة  »2017في دورتيا الخابعة في دبي والتي نعستيا
شاركت جامعة الذخ األوسط األميخكية AUMفي « ّ
مؤسدة دمحم بؼ راشج آل مكتؽم لمسعخفة تحت شعار «السعخفة والثؽرة الرشاعية الخابعة».
َّ

الستخخجة نؽر الحبيب التي قامت بعخض مذخوعيا
وحزخ القسة مؼ جامعة الذخق األوسط األميخكية AUMالطالبة
ّ
الحي يحسل عشؽان «تطبيق الؽاقع االفتخاضي لمتجارب العمسية» – ( VIRTUAL REALITY APPLICATION FOR
PRACTICAL LEARNING EXPERIMENTS).
أىػ القزايا والتحجيات التي تؽاجو صشاعة
وتيجف «قسة السعخفة  »2017إلى تقجيػ مشرة معخفية عالسية شاممة لسشاقذة ّ
ونذخ السعخفة ،إضافة إلى استعخاض أفزل السسارسات والتجارب وطخح الحمؽل لسؽاجية التحجيات.
وتحخص جامعة الذخق األوسط األميخكية عمى تؽفيخ الؽسائل واإلمكانات والطاقات في مجاالت البحث واالبتكار وتشذيط
التحؽل نحؽ الثؽرة
اإلنتاج الفكخي مؼ خالل دمج واستحجاث تخررات تيجف إلى تعديد اإلبجاع والسؽاكبة لستطمبات
ّ
الخقسية والحكاء االصطشاعي.
وتجخل مذاركة AUMفي مثل ىحه الفعاليات الثقافية والعمسية في صمب السشيج التعميسي الحي تتّبعو الجامعة مؼ أجل
تطؽر السجتسعات وكيفية العسل مؼ أجل مجتسع أفزل،
تشسية مدتؽى السعخفة لجى أساتحتيا وطمبتيا مؼ خالل مؽاكبة ّ
وإيساناً مشيا بأن مدتقبل االقترادات العالسية يعتسج عمى تدميح األجيال السدتقبمية بالسعخفة وإمجادىػ بالخبخات التقشية

الالزمة حؽل عمؽم البيانات والحكاء االصطشاعي.

الخواد السعشييؼ بشذخ السعخفة في
واستزافت القسة  105متحجثيؼ مؼ  23دول ًة مؼ نخبة مؼ الخبخاء واألكاديسييؼ و ّ
السشطقة العخبية والعالػ ،إلى جانب صشاع القخار مؼ القطاعيؼ الحكؽمي والخاص ،ومجسؽعة بارزة مؼ الذخريات
اإلعالمية واالجتساعية.
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خرجت  1126طالباً وطالبة
الجامعة العربية المفتوحة َّ
احتفمت الجامعة العخبية السفتؽحة بتخخيج  1126طالباً وطالبة مؼ الجفعة الثانية عذخة لمعام الجامعي 2017/2016

بحزؽر وزيخ التخبية وزيخ التعميػ العالي الجكتؽر دمحم الفارس ورئيذ الجامعة االستاذة الجكتؽرة مؽضي الحسؽد ومجيخ

الجامعة األستاذ الجكتؽر نايف إبجاد السطيخي ونؽاب رئيذ الجامعة ومداعجي مجيخ الجامعة وعجد مؼ الذيؽخ والدفخاء
وأعزاء الدمغ الجيبمؽماسي.
وليحه السشاسبة أكج السطيخي أن ىحا اليؽم تحرج كؽكبة ججيجة ثسخة اجتيادىا ومثابختيا طؽال سشؽات مزت فيشيئاً ليػ
ولحوييػ فخحة اليؽم متسشيؼ ليػ التؽفيق والشجاح في خجمة وطششا العديد ،مذي اًخ إلى أنو يشبغي أن نؤكج عمى أن فمدفة

الجامعة العخبية السفتؽحة مشح تأسيديا قائسة عمى إتاحة فخص التعميػ العالي في العالػ العخبي لكل راغب فيو وقادر عميو

دون أي عؽائق زمشية أو مكانية ودون تسييد عمى أساس الجشذ أو العخق أو الجيانة أو الجشدية ،وذلغ باستعسال تقشيات
االترال والتؽاصل الحجيثة ،والتعمػ الحاتي إضافة إلى التفاعل السباشخ بيؼ الطالب وأعزاء ىيئة التجريذ لتعسيق
السعارف والخبخات.
وأضاف أن «الجامعة أصبحت تتبؽأ السكانة الالئقة بيا بيؼ الجامعات الخاصة الدميمة في الكؽيت بل وأصبح السجتسع
الكؽيتي يتقبل فكخة التعميػ السجمج الحي تتبعو الجامعة وسيمة لمتعميػ الجامعي حيث تدتخجم الجامعة أحجث وسائل التعميػ
اإللكتخوني وأفزل السشاىج العالسية السدتسجة مؼ الجامعة السفتؽحة في بخيطانيا والتي ىي محل تطؽيخ دائػ مؼ الجامعة

الدميمة» ،مشؽىاً إلى أن الجامعة في طؽر تججيج الذخاكة األكاديسية الفاعمة مع الجامعة الدميمة ولسجة خسذ سشؽات مقبمة
ونتطمع اآلن بتفاؤل كبيخ مبشي عمى ثقتشا العالية بخخيجيشا ومشاىجشا وكادرنا األكاديسي السسيد وباالعتساد عمى كؽادرنا

وخبخاتشا األكاديسية والتي تػ ويتػ االستثسار فييا مؼ قبل الجامعة برؽرة مدتسخة إلى تحقيق رسالة الجامعة لتكؽن بيت

ِ ٍ
أيام
التعمػ العخبي .وألقت كمسة الخخيجيؼ الطالبة ليشا محسؽد السقجساوي الحاصمة عمى معجل  3.96قائمة في حياة ّ
كل مشا ٌ
ِ
ِ
لخحمة الحياة،
تعل ذكخاهُ مراحب َة
ـيؼ تمغ األيامُّ ،
يؽم التخخِج األ َ
سعج ب َ
مذيؽدةٌ تبقى في الحاكخة ال يسحؽىا الدمؼ ،ويأتي ُ

حراد وتتؽي ٍج ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
لجيج دائ ٍػ
أشارك ُكػ ىحا اليؽم ،فخح َة
مدتقبل مذخق ،وليحه السشاسبة يدعجني أن
نحؽ
َ
ونقط َة انطالق َ
اصل بحلشاه في ِ
ومتؽ ٍ
سبيل العم ِػ والتعمػ ،الفتو إلى أن لمشجاح وا ِ
كل متفؽ ٍق
طيا ُّ
وندج خيؽ َ
سطخىا اإلبجاعُ
َ
لتسيد قرراً َ
ُ
ٍ
حسمتيػ وحسمؽىا في ٍ
ٍ
ِ
ِ
بالعشاء و ِ
ثساره.
جيجىا،
الربخ
مميئة
رحمة
باألمشيات التي
ومتفؽقة محسم ٌة
ْ
ائػ َ
َ
ويقطف الدارعُ َ
لتجشي العد ُ
َ
وفي ختام الحفل أعمشت الحسؽد رسسياً طمبة الجفعة الثانية عذخة خخيجيؼ رسسييؼ بعج إكسال متطمبات التخخج مؼ إدارة
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الجامعة ومؼ مجمذ الجامعات الخاصة في الكؽيت قائمة «برفتي رئيذ الجامعة العخبية السفتؽحة أعتسج ىؤالء الطمبة

خخيجيؼ مؼ الجامعة العخبية السفتؽحة بسختمق تخرراتيػ في الكؽيت حيث قخر مجمذ الجامعة وبشاء عمى التؽصيات
الرادرة مؼ العسادات في مختمف التخررات مشحكػ درجة البكالؽريؽس بعج انتياء كل متطمبات التخخج ...فسبخوك
تخخجكػ اليؽم رسسياً مؼ الجامعة».
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