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«خـــطـــوة جـــديـــدة نــخــطــوهــا بــاتــجــاه تخريج 
ــادرة عــلــى نــقــل األفــكــار وتفعيلها  ــوادر قــ كــ
ــقــــدم لــلــمــجــتــمــع  ــتــ ــ لــتــحــقــيــق الـــتـــطـــويـــر وال
وإعـــداد  الــشــامــلــة،  التنمية  يف  والمساهمة 
قــيــادة  عــلــى  قــادريــن  أعــمــال وطنيين  رواد 
الدفعة  تخريج  مــع  التكنولوجي،  الــتــطــور 
بن  دارســـي «جامعة حــمــدان  مــن  الجديدة 
إىل  اليوم  ينضمون  الذين  الذكية»،  محمد 
ركب الشباب الواعد الذي قال عنه سيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
الـــوزراء حاكم ديب «رعـــاه هللا»، بأنه «ثــروة 
الــيــوم مشاعر  وتغمرنا  وذخــيــرتــه»،  الــوطــن 
الفخر واالعتزاز بطاقاتنا الشابة، التي تتحلى 
باإلبداع والتنافسية والثقة لترجمة تطلعات 
القيادة الحكيمة يف «بناء تنمية تستشرف 

المستقبل وتحقق سعادة المجتمع».
ويف ظـــل الـــدعـــم الـــالمـــحـــدود مـــن سمو 
الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
األعـــلـــى  ــيـــس  ــرئـ الـ عـــهـــد ديب  ــتـــوم، ويل  ــكـ مـ
للجامعة، نمضي اليوم بثبات باتجاه تخريج 

رّواد أعمال عوضا عن باحثين عن وظائف، 
يــادة  ور العلمي  البحث  بجودة  االرتقاء  عبر 
إثــراء  التركيز على  مــع  واالبــتــكــار،  األعــمــال 
مــخــزون الــمــعــرفــة ودفـــع عجلة الــتــقــدم يف 
خطتنا  مــع  تماشياً  الــذكــي،  التعليم  قطاع 
االستراتيجية 2020-2018 التي تستهدف 

بــنــاء  اإلمـــــــارات 2021» يف  «رؤيـــــة  دعــــم 
اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون 
بالمعرفة واالبتكار. واستجابًة للتوجيهات 
نكون  أن  يف  الــرشــيــدة  لقيادتنا  الــســديــدة 
أول شمعة  بــإشــعــال  ــادر  ــبـ ونـ إيــجــابــيــيــن 
«جامعة  يف  نتطلع  بالتعليم،  للنهوض 

الــذكــيــة» إىل أن نحوز  حــمــدان بــن محمد 
التعليم  هندسة  إعــادة  يف  السبق  قصب 
وعــالــمــيــاً، سعياً  وإقــلــيــمــيــاً  محلياً  الــعــايل 
بيئة حاضنة إلبداعات الشباب  وراء خلق 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــجـــر األســـــــاس الســـتـــشـــراف 
بالعزيمة  ومدفوعين  المستقبل.  وصنع 

ــرار عــلــى مــواصــلــة مــســيــرة اإلنــجــاز  ــ واإلصــ
الــذكــي، فإننا  التعليم  والـــريق والــريــادة يف 
إيجابية  إحــداث بصمة  باتجاه  نسير قدماً 
عالمياً عبر نهج التعلم مدى الحياة، الذي 
يعزز مساهمتنا يف تحقيق أهداف التنمية 
«ضــمــان  2030 يف  لــلــعــام  الــمــســتــدامــة 
التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز 

فرص التعلم مدى الحياة للجميع».
ــامـــعـــة حــــمــــدان بــن  ــانــــت جـ لـــطـــالـــمـــا كــ
مــحــمــد الــذكــيــة يف مــقــدمــة الــمــؤســســات 
ــة والــتــعــلــيــمــيــة الـــســـبـــاقـــة إىل  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ
الــرشــيــدة  الــقــيــادة  لتوجيهات  االســتــجــابــة 
مسيرة  دفـــع  يف  التعليم  دور  تفعيل  يف 
االقــتــصــاديــة  والــنــهــضــة  الــحــكــومــي  التميز 
والتنمية المستدامة التي تنتهجها دولتنا 
التي  النوعية  اإلنــجــازات  ونثمن  الحبيبة، 
تـــقـــودهـــا الــجــامــعــة عــلــى صــعــيــد تــطــويــر 
كانت  مبتكرة  وتدريبية  كاديمية  أ برامج 
لها بصمات واضحة يف الحقول المعرفية، 
أهلتها للحصول على اعتراف دويل واسع 

النطاق.
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«
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  من  كريمة  برعاية 
حــمــدان  لـجامعة  األعــلــى  الــرئــيــس  عــهــد ديب  مــكــتــوم، ويل  آل 
الدفعتين  بتخريج  اليوم  الجامعة  تحتفي  الذكية،  محمد  بن 
الماجستير  بــرامــج  يف  الــدارســيــن  نخبة  مــن  والثامنة  السابعة 
إدارة األعــمــال والــجــودة»  والــبــكــالــوريــوس والــدبــلــوم يف «كلية 
و«كــلــيــة الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــروين» و«كــلــيــة الــــدراســــات الصحية 

والبيئية». 
وسيتسلّم 396 خريجاً شهادات التخرج اليوم خالل حفل تنظمه 
كــل مــن معايل  الــعــالــمــي، بحضور  الــتــجــاري  مــركــز ديب  الجامعة يف 
الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام بديب 
والدكتور  األمــنــاء،  مجلس  وأعــضــاء  الجامعة،  أمــنــاء  مجلس  رئيس 
منصور العور، رئيس الجامعة، إىل جانب الهيئة األكاديمية واإلدارية 

وأولياء أمور الخريجين وعدد من الدارسين.

مسيرة االبتكار 
وتواصل الجامعة اليوم مسيرة التميز يف تخريج رواد أعمال مؤهلين 
عبر خلق  والمعرفة،  والتنافسية  االبتكار  نحو  االقتصاد  دفة  لتوجيه 
الــيــوم عجلة تطوير  وظــائــف واعـــدة عــوضــاً عــن البحث عنها. وتــقــود 
فلسفة التعلم باالعتماد على المبادئ األساسية المتمثلة يف المرونة 
التعليم  مستويات  أفضل  إىل  المباشر  الــوصــول  وتسهيل  والــجــودة 
بتكاليف مناسبة، التزاماً منها بتوفير التعليم للجميع من عمر 7 إىل 
99 دون التقيد بأطر زمنية، استناداً إىل «نموذج التعلم مدى الحياة». 
وينبع تمّيز وتفرد الجامعة من كونها واحدة من أرىق بيئات التعلم 
تطوير  وراء  التفاعلية، سعياً  التعليم  وسائط  على  والقائمة  الذكية 
الــحــادي  الــقــرن  متطلبات  مــع  تتماشى  مبتكرة  تعليمية  منظومة 
اإلمــارات  يف  الطموحة  التنموية  المتطلبات  وتلبي  والعشرين 

والعالم العريب.
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«
ــيـــادات جــامــعــة حـــمـــدان بـــن محمد  أعـــربـــت قـ
الدارسين  نخبة  بتخريج  اعتزازها  عن  الذكية 
من برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم 
إدارة األعـــمـــال والـــجـــودة» و«كــلــيــة  يف «كــلــيــة 
ــيـــة الــــدراســــات  ــلـ الــتــعــلــيــم اإللــــكــــتــــروين» و«كـ
الثقة  على  التأكيد  وسط  والبيئية»،  الصحية 
مواصلة  على  والخريجات  الخريجين  بــقــدرة 
ناجح  مهني  مستقبل  بناء  يف  التميز  مسيرة 

ليكونوا سفراء حقيقيين لريادة األعمال. 

ريادة األعمال
رئيس  نائب  بيضون،  نبيل  البروفيسور  وهّنأ 
الــجــامــعــة لــلــشــؤون األكـــاديـــمـــيـــة، الــخــريــجــيــن 
والخريجات، داعياً إياهم إىل حمل لواء التميز 
بالعزيمة واإلصرار  والجودة واالبتكار والتحلي 
لــمــواصــلــة بــنــاء مــعــارفــهــم وتــوجــيــه مــواهــبــهــم 
يف خــدمــة بــنــاء الــوطــن. وأضـــاف: «يمثل تميز 
خــريــجــيــنــا وخــريــجــاتــنــا نــتــاج تــمــيــزنــا يف توفير 
االبتكارات  أحــدث  القائم على  الذكي  التعليم 
المستقبل.  مالمح  ترسم  التي  التكنولوجية 
ونحن محظوظون بأن نكون من المساهمين 
يف نــجــاح هـــذه الــكــوكــبــة مــن الــشــبــاب الــواعــد، 
يـــادة  مــدفــوعــيــن بــالــتــزامــنــا الــمــطــلــق بــجــعــل ر
األعمال ثقافة راسخة لدى خريجينا وخريجاتنا 
ــركـــات الــتــنــمــيــة  ــاً مــــن مـــحـ ــركـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــحـ
المعرفة  ــراء  إثـ على  التركيز  مــع  االقــتــصــاديــة، 
ــاء دعــائــم الــجــودة واإلبـــداع واالبــتــكــار عبر  وإرسـ
نحتفي  وإذ  الــعــريب.  العالم  يف  الــذكــي  التعلّم 
اليوم بتخريج المتميزين من دارسينا، أوّد أن 
المستمر  التواصل  إىل  بالدعوة  إليهم  أتــوّجــه 
وتبادل  ــة،  يــ واإلدار التدريسية  الهيئة  يف  معنا 
يخدم  بما  والخريجين  الــدارســيــن  مــع  األفــكــار 
ــنـــي يف  ــهـ ــمـ ــار تـــطـــورهـــم الـــشـــخـــصـــي والـ مــــســ
المستقبل، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد».

تعلم مستمر 
وقــــال الــبــروفــيــســور مــصــطــفــى حــســن، نــائــب 
رئـــيـــس الــجــامــعــة لــتــنــمــيــة الــجــامــعــة: «أهــنــئ 
أبنايئ وبنايت الخريجين والخريجات يف جامعة 
حمدان بن محمد الذكية الذين نعتز بتخرجهم 
اليوم لينطلقوا يف رحلة جديدة نحو آفاق أرحب 
من التميز، داعياً هللا عزّ وجل لهم يف هذا اليوم 
المشهود بدوام التوفيق والنجاح. وننظر بفخر 
أصبحوا  الذين  وخريجاتنا  خريجينا  إىل  اليوم 
سفراء للجامعة يف كافة مناحي الحياة، ولهذا 
أدعو كل واحد منهم إىل االستمرار يف التواصل 
بما  وأنشطتها  فعاليتها  ودعــم  معها  الفعال 
يــعــود بــالــنــفــع عــلــيــهــم وعــلــى دولــــة اإلمـــــارات 
أذكّر سفراءنا  أن  وأوّد  والعالم أجمع.  الحبيبة 

الجدد بأن فلسفة الجامعة منذ إنشائها تقوم 
على مبدأ التعلم مدى الحياة، لذا فإّن انتهاء 
مرحلة من مراحل التعلم اليوم يجب أن يؤذن 
ببدء مرحلة جديدة الكتساب معارف ومهارات 
أخرى تمكنهم من الوصول إىل المركز األول يف 
كافة المجاالت كما أرتأته القيادة الرشيدة لهذا 

البلد المعطاء».

استشراف المستقبل
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن، نــائــب 
رئــيــس الــجــامــعــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة، إىل أّن 
اليوم  تقود  الذكية  محمد  بن  حمدان  جامعة 
جهود استشراف مستقبل التعليم يف العالم 
بين  الكامل  الدمج  تحقيق  العريب، من خالل 
ما  الذكية،  والتكنولوجيا  العايل  التعليم  قطاع 
أجيال متمكنة  إعــداد  لتكون سّباقة يف  أّهلها 
تكنولوجياً وعلمياً ومعرفياً لتوجيه دفة التقدم 
ودفع مسار النهضة، وفق أسس راسخة أولها 
االبتكار الذي بات ضرورة ملحة للبقاء يف صلب 
اليوم بأن  المنافسة. وأضــاف: «نحن فخورون 
أبنائنا  مــن  جديدتين  دفعتين  تخريج  نشهد 
وبناتنا الذين يقدمون اليوم نموذجاً مشرّفاً عن 
استكمال  ومــع  والــمــعــريف.  األكــاديــمــي  التميز 

مرحلة مهمة مفصلية يف حياتهم، أتمنى من 
شبابنا االستمرار يف مسار التحصيل المعريف 
والعلمي، مستلهمين من نموذج التعلم مدى 

الحياة.

تكنولوجيا متقدمة 
ــودة، نــائــب  ــن جــهــتــه قــــال الـــدكـــتـــور رائـــــد عــــ مـ
التكنولوجي: «يسرنا  للتطوير  الجامعة  رئيس 
الخريجين  كوكبة من  تخريج  نشهد  أن  اليوم 
التعليم  مــن  عــديــدة  بــســنــوات  تمتعوا  الــذيــن 
ــن مــحــمــد  ــ ــدان ب ــمــ ــة حــ ــعـ ــامـ الــمــتــمــيــز يف «جـ
قائمة  غــنــيــة  تعليمية  بــيــئــة  ضــمــن  الــذكــيــة»، 
أبــرز  ولــعــّل  الــتــقــدم.  فائقة  التكنولوجيا  على 
تحديد  على  العالية  قدرتها  الجامعة  يميز  ما 
وتــبــنــي أفــضــل الــحــلــول الــتــقــنــيــة يف كـــل فئة 
والتكنولوجيا  عموماً  التكنولوجيا  فئات  مــن 
أحدث  توفير  وراء  سعياً  خصوصاً،  التعليمية 
إعــداد  شأنها  مــن  التي  التعلم  استراتيجيات 
جيل من الشباب المتمكن من أدوات العصر 
الــرقــمــي لــقــيــادة مــســار الــتــنــمــيــة وفـــق دعــائــم 
ويمثل  واالســتــدامــة.  والــجــودة  االبتكار  قوامها 
خــريــجــونــا وخــريــجــاتــنــا الــجــدد مــصــدر فــخــر لنا 
توفير فرص  مواصلة  إىل  يدفعنا  قوياً  وحافزاً 

الجامعي  الــحــرم  ضمن  الــحــيــاة  مــدى  التعلم 
الــذكــي الــحــائــز عــلــى جــوائــز إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
مرموقة، فضالً عن مواصلة التميز يف توظيف 
وعلى  التعليم،  خدمة  يف  الذكية  التكنولوجيا 

رأسها الذكاء االصطناعي».
رئيس  نائب  الصلحات،  سيرين  وأوضحت 
الجامعة للتعاون الدويل واالتصال المؤسسي، 
ــيـــوم بــســمــعــة دولــيــة  أّن الــجــامــعــة تــحــظــى الـ
مرموقة باعتبارها رائدة التعليم الذكي والبحث 
لمواصلة  الــطــمــوح  سعيها  مــؤكــدًة  الــعــلــمــي، 
تبّني أحدث الحلول المتطّورة لالرتقاء بالتعلم 
تغيير  إلحــــداث  األبــــرز  األداة  بــاعــتــبــاره  الــذكــي 
نصب  واضعين  المجتمعات،  حياة  يف  إيجايب 
أعــيــنــنــا االســـتـــمـــرار يف تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
الذكية وتوظيفها يف دفع عجلة تطوير التعلم 
تعزز  إبــداعــيــة  أساليب  إىل  اســتــنــاداً  والتعليم 
الـــمـــرونـــة والـــكـــفـــاءة والــتــنــافــســيــة، فــضــالً عن 
إثــراء  وراء  الـــدويل سعياً  الــتــعــاون  أطــر  توطيد 
المعرفة وغرس ثقافة الجودة واالبتكار وريادة 
لــتــأهــلــيــهــم بالشكل  لـــدى دارســـيـــنـــا،  األعـــمـــال 
األمثل لدعم الجهود الوطنية الرامية إىل تبني 
اقتصاد  إىل  جــديــدة، وصـــوالً  اقتصادية  نــمــاذج 
مــتــنــوع قــائــم عــلــى الــمــعــرفــة يــنــافــس أفــضــل 

االقتصاديات يف العالم».
وقـــال فــهــد الــســعــدي، نــائــب رئــيــس الجامعة 
بتخريج  الــيــوم  «نحتفل  الــدارســيــن:  لتطوير 
كوكبة من المتميزين، وتغمرنا مشاعر الفخر 
بحصول 26 من أصل 396 على مرتبة الشرف 
و42  الثانية  الــشــرف  مرتبة  على  و30  األوىل 
يعكس  إنــجــاز  الثالثة، يف  الــشــرف  مرتبة  على 
نجاح الجامعة يف تطوير أساليب إبداعية من 
التعليم والتعلم  إعــادة تشكيل نموذج  شأنها 
يف  واألكــاديــمــي  العلمي  التميز  عجلة  ودفـــع 
التعليم  أعــداد خريجي  وتمثل  العريب.  العالم 
الذكي من الدفعتين السابعة والثامنة، والذين 
يضافون إىل من سبقهم من الدفعات، مؤشراً 
صادقاً على المكانة المرموقة التي وصل إليها 
التعليم الذكي الذي تبنته الجامعة، وأصبحت 
بذلك المؤسسة التعليمية الرائدة يف التعليم 
فقط  ليس  بالبنان  إليها  يشار  والــتــي  الــذكــي، 
مستوى  على  وإنــمــا  المنطقة  مستوى  على 

العالم.

سفراء الجامعة
وقــالــت عــذبــة الــكــمــدة، نــائــب رئــيــس الجامعة 
ــات: «جــامــعــة  ــدمـ ــخـ لـــلـــمـــوارد الــمــؤســســيــة والـ
ــــي جــامــعــة  ــة هـ ــيــ ــذكــ ــ ــن مـــحـــمـــد ال ــ ــدان بـ ــ ــمـ ــ حـ
استثنائية بكافة المقاييس تخرج رواد أعمال 
تفخر  تـــزال  وال  الجامعة  وكــانــت  استثنائيين. 
الذين  والخريجات  الخريجين  من  بسفرائها 
مستقبل  تشكيل  يف  شك  بال  سيساهمون 
الحديثة  بالمعرفة  مسلحين  األعمال،  يــادة  ر
تطويرية  خطط  ابتكار  على  العالية  والقدرة 
من شأنها دفع جهود تحقيق «رؤية اإلمارات 
2021»، المتمحورة حول بناء اقتصاد معريف 
تــنــافــســي ومــتــنــوع يــكــفــل االزدهــــــار والـــرخـــاء 
الجامعة  وتضع  والــقــادمــة.  الحالية  لألجيال 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة تـــخـــريـــج شــبــاب 
مؤهلين إلحداث بصمة إيجابية يف عالم ريادة 

األعمال.
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ــة جــــديــــدة مــــن نــخــبــة  ــعـ يـــج دفـ ــأيت تـــخـــر ــ ــ «ي
دارســيــنــا بــمــثــابــة مــحــطــة هــامــة يف مسيرة 
تــخــريــج شــبــاب متمكنين من  يـــادة يف  الـــر
معرفياً  ومؤهلين  المعرفة  اقتصاد  أدوات 
الســـتـــشـــراف وصــنــع مستقبل  يـــاً  وابـــتـــكـــار

الوطن. 
ــتــخــرج مــنــاســبــة بـــــارزة يف  وإذا كــــان يــــوم ال
حفل  فــإن  والــخــريــجــيــن،  الجامعة  مسيرة 
وبــروزاً،  كثر تميزاً  التخرج هذا العام يعتبر أ
كونه يصادف انطالقة عام زايد الذي يحتفي 

باإلرث الخالد للمغفور له الوالد المؤسس 
الذي  نهيان»،  آل  بن سلطان  زايــد  الشيخ 
أمة  أيــة  رصــيــد  «إن  مقولته:  مــن  نستلهم 
تقدم  وإن  المتعلمون  أبناؤها  هو  متقدمة 
يــقــاس بمستوى  إنــمــا  الــشــعــوب واألمـــــم 

التعليم وانتشاره». 
ــه تــعــبــر مــقــولــة ســيــدي  ــ وعـــن الــمــعــنــى ذات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
الوزراء حاكم ديب، «رعاه هللا»: «الخريجون 

ــوطـــن»،  ــم الـــرصـــيـــد الــحــقــيــقــي وثــــــروة الـ هـ
ترجمتها  ثاقبة وجدت  رؤية  والتي تعكس 
الــصــادقــة يف الــكــثــيــر مــن الـــمـــبـــادرات التي 
الماضية،  الــســنــوات  خـــالل  ســمــوه  أطلقها 
والــتــي تــركــز جميعها عــلــى دفـــع الــشــبــاب 
من ذوي الكفاءات والمؤهالت العالية إىل 
كهم يف قرار  الوطني، وإشرا العمل  صــدارة 
صناعة حاضر ومستقبل الوطن، وإحاللهم 

كز القيادية العليا. المرا
بوصلة  الرشيدة  قيادتنا  رؤيــة  وشكلت 

الــتــوجــه ونـــبـــراس الــعــمــل مــن خـــالل وضــع 
ــيـــن يف مـــركـــز الـــقـــيـــادة بــمــا يخص  ــدارسـ الـ
تعليمهم، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة 
سمو  بتوجيهات  عمالً  مستقبلهم،  بشأن 
الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
األعــلــى  الـــرئـــيـــس  عــهــد ديب،  مـــكـــتـــوم، ويل 
«شباب  بقوله:  عنها  عبر  الــتــي  للجامعة، 
اإلمارات هم قادة الغد وصناع المستقبل، 
والمأمول منهم  كبيرة  الشباب  ومسؤولية 

كبر».  أ
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«
الذكية  بــن محمد  حـــازت جــامــعــة حــمــدان 
إدارة  يف  الــعــلــوم  «ماجستير  اعــتــمــاد  على 
ماجستير  برنامج  كــأول  والتغيير»  اإلبـــداع 
اإللكترونية  الــوســائــط  عبر  بالكامل  ُيــطــرح 
ــة اإلمـــــارات، يف نــجــاح غــيــر مسبوق  يف دولـ
الداعمة  الجهات  صـــدارة  يف  موقعها  يعزز 
لمشروع «ديب: المدينة األذكى يف العالم». 
ويــتــمــاشــى طـــرح الــبــرنــامــج عــبــر الــوســائــط 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مــــع الـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ــاء االصــطــنــاعــي بــهــدف االرتـــقـــاء  ــذكـ نــحــو الـ
خــالل  مــن  وذلـــك  التعليمية،  بالمنظومة 
التكنولوجية  الــتــقــنــيــات  أحــــدث  اســتــثــمــار 
يف  وتطبيقها  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  وأدوات 
الــدراســة  للطالب  يتيح  مــا  التعليم،  قطاع 
من أي مكان يف العالم عن طريق الفصول 

االفتراضية.

هندسة المستقبل 
للحصول  سعيها  اليوم  الجامعة  وتواصل 
التعليم  بالكامل يف  كاديمي  أ اعتماد  على 
ــادة هندسة  ــ ــراز الــســبــق يف إعـ ــ الـــذكـــي، إلحـ
إىل  اســتــنــاداً  والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــم  مستقبل 
الذكية  التكنولوجيا  قــوامــهــا  متينة  ركــائــز 
واالبتكار والجودة والبحث العلمي. وتعتزم 
برامجها  جميع  طرح  المقبلة  الفترة  خالل 
األكاديمية، وخاصة برامج الدراسات العليا، 
عــام 2020،  بحلول  الــذكــيــة  الــوســائــط  عبر 
لــتــقــديــم طــلــبــات لهيئة االعــتــمــاد  والــتــوجــه 
األكاديمي يف وزارة التعليم العايل والبحث 
ــج الــكــلــيــات الــثــالث  ــرامـ الــعــلــمــي بـــطـــرح بـ
بالكامل عبر الوسائط الذكية، والتي تشمل 
برامج اإلدارة والجودة، والصحة والدراسات 

البيئية، والتعليم اإللكتروين.

نموذج الريادة 
مسؤولية  عاتقها  على  الجامعة  وأخـــذت 
الــعــام  مــنــذ  الــذكــي  التعلم  نــمــوذج  تطبيق 
االنـــطـــالق يف  نــقــطــة  ــذي شــكــل  ــ الـ  ،2002
الذكي،  التعليم  يف  الريادة  عنوانها  مسيرة 
ــن الــــرؤيــــة الــثــاقــبــة لــصــاحــب  اســتــلــهــامــاً مـ
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
حاكم ديب، رعــاه هللا، الــذي وّجــه بتأسيس 
«جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتكون 
قيادة  المستقبل تحت  للجامعات يف  نواة 
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
األعلى  الــرئــيــس  ديب  عهد  ويل  مــكــتــوم،  آل 
للجامعة، إيماناً من سموه بأهمية التطوير 
ــجــــذري لــلــتــعــلــيــم كـــونـــه ضــــــرورة وطــنــيــة  ــ ال
الجامعة  وانطلقت  الــمــســتــدامــة.  للتنمية 
يف وقٍت لم تكن تعتمد فيه دولة اإلمارات 
أيـــة مــعــايــيــر لــالعــتــراف والــتــرخــيــص بنمط 
الجامعات الذكية، لتحصل يف العام 2005 
كــاديــمــي رســمــي من  عــلــى أول اعـــتـــراف أ
الذكي  التعليم  يف  والتعليم  التربية  وزارة 

بناًء على نموذج التعليم المدمج.

جودة التعليم 
األول  المحور  إزالــة  قــرار  الجامعة  واتخذت 
وهــــو الــتــعــلــم وجـــهـــاً لـــوجـــه، عــبــر ســنــوات 
العملية  وتــجــويــد  والتحسين  الــخــبــرة  مــن 
مــن هيئة  ــرار  وإقـ إشـــراف  التعليمية تحت 
التربية  لـــوزارة  التابعة  األكاديمي  االعتماد 
المرتبة  تحتل  والــتــي  الــدولــة  يف  والتعليم 
األكاديمي  االعتماد  هيئات  بين  الخامسة 
على مستوى العالم. وقد حققت الجامعة 
اإلبـــــــداع  إدارة  بـــرنـــامـــج  خـــــالل  مــــن  ذلـــــك 

الــذي تم إطالقه يف عام 2007،  والتغيير، 
الدارسين  وتخرجت فيه عدة دفعات من 
حتى اآلن، وأصبح يحظى بقبول الفت بين 
إقباالً  البرامج  كثر  أ من  لكونه  الدارسين، 
الملتحقين  المواطنين  الدارسين  ونسبة 

بالبرنامج ال تقل عن 68 %.
وتتفرد الجامعة بتبني «نموذج التعلم 
ــدارس  ــ ــ ــدى الـــحـــيـــاة» والـــقـــائـــم عـــلـــى ال ــ مـ
والتقييم الدقيق لمخرجات التعلم، ضمن 
بيئة متطورة تستند إىل «الحرم الجامعي 
ــذكــــي» الـــــذي يـــوفـــر مــنــصــة افــتــراضــيــة  ــ ال
ــيـــن  ــيـــاجـــات الـــدارسـ ــتـ ــدة لــتــلــبــيــة احـ ــوحــ مــ
يــة، عبر خدمات  واإلدار األكاديمية  والهيئة 
الموارد  إىل  المباشر  الــوصــول  تتيح  ذكية 
وأجــهــزة  الــذكــيــة  الــهــواتــف  عــبــر  التعليمية 
ونقل  بنشر  الجامعة  وتــلــتــزم  الكمبيوتر. 
وإثراء المعرفة عبر توفير التعليم للجميع 
بــأطــر  الــتــقــيــد  دون   ،99 إىل   7 عــمــر  مـــن 
كة  الشرا بأهمية تعزيز  منها  إيماناً  زمنية، 
الكلية  عميد  يكون  بحيث  المجتمع،  مع 

ــرم لــيــتــم الــتــعــامــل  ــهـ ــل الـ ــن كـ مــــســــؤوالً عـ
مـــع كـــل فــئــة مـــن الــفــئــات الــعــمــريــة بما 
يتماشى مع احتياجاتها الحالية وتطلعاتها 

المستقبلية.

 قادة التغيير
ــبــروفــيــســور أحـــمـــد عــنــكــيــط، مــديــر  ــد ال ــ كّـ أ
الذكية»،  «حمدان  يف  المشتركة  األبحاث 
ــأّن الــجــامــعــة عــمــلــت، بــتــوجــيــهــات سمو  ــ ب
الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد آل 
األعـــلـــى  الـــرئـــيـــس  عـــهـــد ديب  مـــكـــتـــوم ويل 
التعليم  تعزيز  اإلسهام يف  للجامعة، على 
الــذكــي مــن خــالل طــرح برنامج ماجستير 
وفــق  والــتــغــيــيــر  اإلبــــــداع  إدارة  الــعــلــوم يف 
وذلك  الذكي،  اإللكتروين  التعليم  منهجية 
بــعــد مـــوافـــقـــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن هيئة 
االعتماد األكاديمي بوزارة التربية والتعليم 
بالدولة، مؤكداً بأن الخطوة تأيت تماشياً مع 
الذي  النهضوي  المشروع  بدعم  التزامها 
اإلمــارات،  دولــة  الرشيدة يف  القيادة  تتبناه 

وعمالً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشـــد آل مكتوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه هللا، 
التي تتلخص يف مقولته الشهيرة: «إذا لم 
مثالً،  التعليم  الحكومات يف طرائق  تبتكر 
وتعّد جيالً جديداً لزمان غير زمانها فحتماً 
ستتأخر  وحتماً  الحكومات  تلك  ستشيخ 

شعوبها». 

قفزة إبداعية 
ــادة مـــوســـى، مــديــر  ــيـ ــورة مـ ــتـ ــدكـ ــالـــت الـ وقـ
األكاديمية  الــشــؤون  قطاع  الــعــام،  التعليم 
يف «جــامــعــة حــمــدان بــن محمد الــذكــيــة»: 
إدارة  يف  العلوم  ماجستير  برنامج  «يعتبر 
وإبداعية  حقيقية  قفزة  والتغيير  اإلبـــداع 
الذكي، حيث  التفاعلي  التعليم  يف مجال 
المتاحة عبر  البرامج  من  أيــاً  يشبه  ال  إنــه 
بين  فيها  التفاعل  يكون  والــتــي  اإلنترنت 
الدارسين بعضهم بعضاً ومع أعضاء هيئة 
يقدم  إذ  غائباً.  أو حتى  التدريس محدوداً 

وغــيــر مــســبــوق للتفاعل  يـــداً  فـــر نــمــوذجــاً 
الدراسة،  أسابيع  المستمر على مدار كل 
تفاعلية  افتراضية  مــحــاضــرات  خــالل  مــن 
ــذايت. ويــحــقــق هــذا  ــ ــ وجـــلـــســـات الــتــعــلــم الـ
النظام الفريد المعادلة الصعبة بين إتاحة 
المستمر  الــدعــم  وتــقــديــم  الــمــرن  التعلم 
للدارس من خالل البث المباشر للصفوف 
عبر  الحي  األسبوعي  والتفاعل  الدراسية 

الوسائط اإللكترونية. 
ــــت: «يـــحـــقـــق الــتــعــلــيــم الـــذكـــي  ــافـ ــ وأضـ
للبرنامج ميزة تنافسية غير مسبوقة وتضع 
المبتكرة  الجامعات  مقدمة  يف  الجامعة 
ــدة يف مـــجـــال الــتــعــلــيــم الــتــفــاعــلــي  ــ ــرائـ ــ والـ
الذكي. ويتميز البرنامج بمساقات مبتكرة 
إدارة  التميز يف مجاالت  تحقق للخريجين 
االبتكار والمعرفة والتخطيط االستراتيجي 
للتغيير، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو 
الريادة يف االبتكار واإلبــداع، ورؤية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
الذي قال: «إّن هدفنا هو أن نكون ضمن 
األفضل عالمياً يف االبتكار خالل السنوات 
المقبلة ألن االستمرار يف سباق التنافسية 
مــتــجــددة  وإدارة  جـــديـــدة  ــاراً  ــكــ أفــ يــتــطــلــب 
مختلفة».  وأدوات  بطرق  للتغيير  وقيادة 
االعتماد  الحصول على  واستغرقت رحلة 
التربية  البرنامج من وزارة  األكاديمي لهذا 
والتعليم بالدولة ما يقارب العامين، نظراً 
لــلــقــفــزة اإلبـــداعـــيـــة غــيــر الــمــســبــوقــة الــتــي 
وتعتزم  التعلم.  استراتيجيات  يف  يقدمها 
الماجستير  بــرامــج  كــافــة  تقديم  الجامعة 
من خالل هذه البيداغوجية الفريدة بحلول 
يف  للجميع  متاحة  لتصبح   ،2020 الــعــام 

اإلمارات والدول العربية والعالم».

االبتكار االستراتيجي 
ــال الــدكــتــور مــحــمــد الـــبـــرادعـــي، رئيس  وقــ
قــســم الــتــمــويــل والــمــحــاســبــة، كــلــيــة إدارة 
الجامعة خطوة  األعمال والجودة: «تخطو 
لترسيخ  رؤيــتــهــا  تحقيق  بــاتــجــاه  عــمــالقــة 
التعليم  واإلبـــداع من خــالل  الجودة  ثقافة 
ــع الـــحـــصـــول عـــلـــى االعـــتـــمـــاد  ــي، مــ ــ ــذكـ ــ الـ
يف  العلوم  ماجستير  لـ«برنامج  األكاديمي 
البرنامج  ويتميز  والتغيير».  اإلبـــداع  إدارة 
ــي، اســـتـــنـــاداً إىل  ــذكـ بــأســلــوب الــتــعــلــيــم  الـ
الــقــابــلــة للقياس  الــمــخــرجــات  بــيــداغــوجــيــة 
مخرجات  تقييم  المصداقية يف  تعزز  التي 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، والــــدقــــة يف تــحــديــد 
وتحديد  المعريفّ  الــدارســيــن  نمّو  مستوى 
كثر سعياً  أ بدّقة  التعلم  مكامن صعوبات 
وراء رفد الخريجين والخريجات بالمعارف 
لتحقيق  الـــالزمـــة  والــكــفــايــات  والـــمـــهـــارات 
ويــركـّـز  التنافسية.  العمل  بيئة  يف  التميز 
االستراتيجي  االبتكار  أهمية  البرنامج على 
الــمــوارد  ــذي يتكامل مــع  ــ الــمــؤســســي، وال
المؤسسة،  إدارة  لــدى  المتوفرة  المختلفة 
والتغيير  االبــتــكــار  مساقات  أّن  إىل  بالنظر 
تساعد الدارسين على تحديد أولوياتهم يف 
الخارج ومع تعزيز  إىل  الداخل  العمل من 
الـــقـــدرة عــلــى صــنــع الـــقـــرار وتــحــقــيــق تقدم 
إيجايب وسريع. ويستهدف البرنامج تأهيل 
مسؤولية  تحمل  عــلــى  قــادريــن  خريجين 
اتخاذ قرارات جريئة جديرة أن تتناسب مع 
اإلمارات،  الرشيدة لدولة  القيادة  طموحات 
سيما وأنــه قائم على نشاطات فريدة من 
نوعها تأخذ يف االعتبار سيناريوهات األعمال 
الحقيقية، وذلك عبر تبني منهجية تندمج 
المهنية  والخبرة  والمهارات  المعرفة  فيها 
يف المجاالت الفنية المختلفة المحتملة يف 

جميع سياقات العمل».

 »أحمد عنكيط »ميادة موسى »محمد البرادعي
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«
يعتبر االنــطــالق يف عــالــم األعــمــال مــجــازفــة ال 
يجرؤ عليها الكثيرون، إال أّن «جامعة حمدان 
تطوير فلسفة  الذكية» نجحت يف  بن محمد 
التعلم وفق مبادئ رئيسة تتمثل يف المرونة 
الــذكــي،  التعليم  إطـــار  واالبــتــكــار يف  والـــجـــودة 
محدثًة تغييراً جذرياً يف األساليب التعليمية، 
لــتــقــود بـــذلـــك مــســيــرة تــخــريــج رواد أعــمــال 
كــده  عــوضــاً عــن باحثين عــن عــمــل، وفــق مــا أ
خــريــجــون ودارســـــون خــطــوا خــطــواتــهــم األوىل 
والثابتة يف ريادة األعمال. وجاء اإلجماع على 
عايل  تعليمي  منتج  تقديم  يف  الجامعة  دور 
مما  والمكان  الزمان  قيود  عن  بعيداً  الجودة 
يعزز قدرة الجميع على المواءمة بين العمل 
والدراسة وتحقيق التميز األكاديمي والعملي. 
تلبي  تعليمية  مــخــرجــات  تقديم  جــانــب  وإىل 
الجامعة  تواصل  المعريف،  العصر  احتياجات 
إعــداد كوكبة من رواد األعمال الشباب  اليوم 
الــقــادريــن عــلــى تــوجــيــه االقــتــصــاد نــحــو أعلى 
درجــــــات الــنــمــو والــتــنــافــســيــة، عــبــر خــدمــات 
التواصل والتسويق والتطوير التي تستهدف 
وتفعيل  الــشــبــاب  مــع  كــة حقيقية  بــنــاء شــرا
كهم يف  دورهم يف عملية صنع القرار مع إشرا

صياغة مالمح المستقبل.

تميز الجهاز األكاديمي
الحاصل على  المرزويق،  أشــار مشعل محمد 
التنظيمية»  الــقــيــادة  يف  اإلدارة  «مــاجــســتــيــر 
ــريـــك الـــمـــؤســـس يف شــركــة  ــيـــس والـــشـ ــرئـ والـ
الــجــهــاز  تــمــيــز  أّن  إىل  لـــإلنـــتـــاج»،  «إديــــســــون 
الــمــالمــح المميزة  أبـــرز  األكــاديــمــي يمثل أحــد 
التعلم  بنهج  الــجــامــعــة، مــشــيــداً  لــلــدراســة يف 
لتحقيق  رحبة  آفاقاً  يفتح  الــذي  الحياة  مدى 
الــتــمــيــز الــــدراســــي بــغــض الــنــظــر عـــن عــوائــق 
لقاءاتنا  «ألهمتنا  وأضـــاف:  والــمــكــان.  الــزمــان 
المباشرة مع الهيئة التدريسية كثيراً، السّيما 
مــع الــدكــتــور مــنــصــور الــــذي أرشـــدنـــا ووجــهــنــا 
لتحقيق  واإلرادة  واإلصـــرار  بالعزيمة  للتحلي 
يــادة األعمال، ما دفعني إىل  التميز يف عالم ر
ُتعنى  التي  لإلنتاج»،  «إديسون  إطالق شركة 
مسيرة  مع  تماشياً  الذكية  الخدمات  بتوفير 
التحول الذكي التي تنتهجها دولة اإلمارات يف 

ظل القيادة الرشيدة».

كبة ركب التطور  موا
مؤسس  السويدي،  حنان  الدكتورة  أوضحت 
«مـــركـــز يــونــاتــيــد الـــطـــبـــي» والـــحـــاصـــلـــة على 
أّن  الــعــامــة»،  الــصــحــة  الــعــلــوم يف  «ماجستير 
تشجيعها  يف  مــحــوري  دور  لها  كــان  الجامعة 
إياها  يــادة األعمال، مانحًة  على دخول عالم ر
إمــارايت  مركز  أول  إنشاء  فكرة  لتحويل  الثقة 
بكوادر وطنية 100 % إىل حقيقة واقعة، عبر 
تضمن  التي  الحديثة  المعرفة  مــن  تمكينها 
المتسارعة  والمتغيرات  التطور  ركب  كبة  موا
وراء تقديم  الــصــحــي، ســعــيــاً  الــقــطــاع  ضــمــن 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــــرىق إىل مــســتــوى 
التطلعات. وأوضحت السويدي أّن الماجستير 
ساعدها على تعزيز قدرتها على الجمع بين 
خـــبـــرة الــعــلــم والـــعـــمـــل وتـــوظـــيـــف الــمــعــارف 
األكاديمية والخبرة اإلكلينيكية إلطالق مشروع 
اتحاد  من  مستوحى  المقاييس  بكافة  ناجح 
دولــة اإلمـــارات، ليكون كيان قوي يضم خيرة 
التخصصات  كــافــة  مـــن  ــيــيــن  اإلمــارات األطـــبـــاء 

الحيوية .
أوضـــح بـــدر الــمــال، مــؤســس شــركــة «بــوابــة 
منحه  ســاهــمــت يف  الــجــامــعــة  أّن  ــة»،  ــاديـ ــبـ الـ
األسس المتينة لبناء حضور قوي ضمن عالم 
األعمال التنافسي، مشيراً إىل أهمية التعليم 

رائـــدة تمنح  الــوصــول إىل مفاهيم  الــذكــي يف 
والتميز.  للنجاح  إضافية  ميزة  األعــمــال  رواد 
وأضاف المال الحاصل على بكالوريوس إدارة 
كتسبت خــالل دراستي  األعــمــال والــجــودة: «ا
الجامعية أدوات متطورة عززت ثقتي بإطالق 
مــشــاريــع طــمــوحــة ضــمــن قــطــاعــي السياحة 
كبة توجه ديب نحو  على موا واألغــذيــة، حرصاً 
الــتــحــول إىل وجــهــة ســيــاحــيــة عــالــمــيــة ومــركــز 
ــادة تــصــديــر الــمــواد  ــ رائــــد لــتــجــارة األغـــذيـــة وإعـ
الغذائية يف ظل الدعم الالمحدود من القيادة 
الهيئة  الرشيدة. وساعدتني مهنية واحترافية 
ال  معارف حديثة،  إىل  الوصول  التدريسية يف 
سّيما يف مجال العملّيات اإلدارية والتشغيلية 

على المستويين الكلي والجزيئ».
مؤسس  المنصوري،  عبدهللا  فاطمة  أفــادت 
لألعمال»  الناجح  الذهني  «العصف  شركة 
والــحــاصــلــة عــلــى بــكــالــوريــوس إدارة األعــمــال 
والجودة، بأّن للجامعة فضالً كبيراً يف انطالقتها 
القوية يف عالم حلول األعمال، مؤكدًة أّن نهج 
التعلم الــذكــي كــان لــه األثــر األكــبــر يف االرتــقــاء 
ــيــــة، وهــــو مـــا ال  ــ بـــقـــدراتـــهـــا الــشــخــصــيــة والــــذات
يمكن تحقيقه عبر طرائق التعليم التقليدي. 
مضيفًة: «لعّل الجانب األبرز من تجربتي مع 
الالزمة  المهارة  كتساب  ا يف  يتمثل  الجامعة 
التي  الشاملة،  الجودة  منظومة  وفق  للعمل 
وحرصاً  األعــمــال.  لنجاح  محورياً  عامالً  تعتبر 
مني على رد الجميل إىل «جامعة حمدان بن 
محمد الذكية»، قمت بتوظيف 15 من نخبة 
الــذي  عملي  فــريــق  ضمن  ليكونوا  خريجيها 
من  ومتكاملة  شاملة  محفظة  بتوفير  ُيعنى 

حلول األعمال عالية الجودة».

غمار التحدي
قال عبدهللا سعيد الكعبي، مؤسس «معهد 
والحاصل  اإلماراتية»  اللهجة  «لتعليم  رمسة 
على ماجستير العلوم يف إدارة اإلبداع والتغيير، 
بأّن تركيز الجامعة على تعزيز قدراتنا الذاتية 
والقيادية والبحثية ساعدين على خوض غمار 
الــتــحــدي وإطــــالق مــشــروع نــوعــي يستهدف 
بالعربية  الــنــاطــقــيــن  وغــيــر  الــنــاطــقــيــن  تعليم 
جمالية  من  تحمله  ما  بكل  اإلماراتية  اللهجة 
دراســتــي  بـــالـــقـــول: «مـــهـــدت  وأردف  وتـــفـــرد. 
النجاح،  لتحقيق  أمــامــي  الــطــريــق  الجامعية 
متسلحاً بالمعرفة المطلوبة للتطبيق العملي 
الــتــســويــق وتنفيذ نــمــوذج  لــنــظــريــات  الــنــاجــح 
األعمال. وأتطلع بدوري إىل إلهام رواد األعمال 
الــنــاشــئــيــن، وتــوفــيــر اإلرشـــــاد والــمــشــورة لهم 
المكتسبة  ومــهــارايت  مــعــاريف  مــن  باالستفادة 

من «جامعة حمدان بن محمد الذكية».
المتجر  مؤسس  البريكي،  حنان  أوضحت 
نجاح  مسيرة  أّن  ديتيلز»،  «فاشن  اإللكتروين 
«جامعة حمدان بن محمد الذكية» كأول نواة 
للتعليم الذكي يف العالم العريب شكلت مصدر 
متجر  لتأسيس  لــهــا  بالنسبة  حقيقي  إلــهــام 
ــاء.  ــ يـ إلــكــتــروين عــصــري ُيــعــنــى بــالــمــوضــة واألز
وتــابــعــت الــبــريــكــي الــحــاصــلــة عــلــى ماجستير 
كانت  «لطالما  المؤسسي:  التميز  يف  العلوم 
الــجــامــعــة بــوابــة هــامــة لــلــوصــول الــمــبــاشــر إىل 
والتميز  الــجــودة  إدارة  يف  الــشــامــلــة  الــمــعــرفــة 
الـــمـــؤســـســـي، الـــتـــي ال تـــــزال الـــيـــوم مــرجــعــيــة 
مــشــروعــي  إدارة  يف  يل  بــالــنــســبــة  أســـاســـيـــة 
ــذي أتــطــلــع مـــن خـــاللـــه إىل دعــم  ــ الـــخـــاص، الـ
كبة التوجه الوطني نحو التحول الذكي». وموا

ثقافة ريادة األعمال
قـــال خــالــد الــنــصــوري، مــؤســس شــركــة «روح 
قائماً  نــهــجــاً  تتبنى  الــجــامــعــة  إّن  اإلمــــــارات»، 
يــادة األعمال لدينا نحن  ر على ترسيخ ثقافة 
ما  األوىل،  الجامعية  المراحل  مــن  الــدراســون 
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األعمال  عالم  قــوي ضمن  لبناء حضور  أهلنا 
الــتــنــافــســي لــنــســاهــم بـــذلـــك يف خــلــق فــرص 
مسيرة  تــدعــم  واعـــدة  مــشــاريــع  عبر  وظيفية 
ــاف أّن  ــ ــارات. وأضـ ــ ــ الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة يف اإلمـ
اإلبــــداع  إدارة  الــعــلــوم يف  مــاجــســتــيــر  بــرنــامــج 
الحديثة  للمعرفة  هاماً  رافــداً  والتغيير شكل 
بتجاوز  يتعلق  فيما  المتخصصة  والــمــهــارات 
العقبات ال سّيما مقاومة التغيير، مشيراً إىل 
تأسيس شــركــة متخصصة يف  اتــجــه نحو  أنــه 
تتواءم مع أعلى معايير  تنظيم رحالت جوية 
االبتكارات  أحدث  وباستخدام  والريق  الرفاهية 
التقنية، باالستفادة من نهج التفكير المتجدد 
التغيير وقيادة دفة  بنتائج  التنبؤ  يتيح  الذي 

النجاح والتميز يف عالم األعمال.
العالمة  مــؤســس  الــمــرشــدي،  أوضـــح سعيد 
يــة «شـــبـــاب الـــيـــوم لــخــيــاطــة الــمــالبــس  الــتــجــار
الرجالية»، أّن تجربة التعليم الذكي مكنته من 
كتساب  إطالق العنان لطاقاته اإلبداعية، مع ا
فـــهـــم شــــامــــل الحـــتـــيـــاجـــات قــــطــــاع األعــــمــــال 
كل  لتقديم  التكنولوجيا  أدوات  من  والتمكن 
قائالً:  وأردف  األعــمــال.  ما هو متميز يف عالم 
ــتـــي الــجــامــعــيــة ثقافة  كــتــســبــت خـــالل دراسـ ا
تحويل األفكار اإلبداعية إىل مشروعات تجارية 
ناجحة، تعزز مساهمتنا نحن الشباب يف جعل 
كز األعمال يف العالم.  ديب واحدة من أهم مرا
بتقديم  إال  أرضـــى  ال  أن  الــجــامــعــة  وعلمتني 
األرىق واألعلى جودة، تماشياً مع توجه دولتنا 
لــتــكــون األفــضــل بــيــن األمـــم بــحــلــول اليوبيل 
الــذهــبــي، مــا تجسد الحــقــاً يف إطـــالق عالمتي 
يــة «شـــبـــاب الـــيـــوم لــخــيــاطــة الــمــالبــس  الــتــجــار

الرجالية» التي تتسم بالتفرد والجودة.

حاضنة اإلبداع 
أشـــاد خليفة الــحــمــيــري، مــؤســس «نــويــس» 
ألتــمــتــة الــمــنــازل، بــجــهــود الــجــامــعــة يف تطوير 
الحادي  القرن  تحديات  مع  التعامل  مهارات 
والعشرين واستنباط حلول جديدة للتحديات 
الناشئة، مقدمًة بيئة حاضنة لإلبداع واالبتكار 
دفعته إىل إنشاء شركة داعمة للتوجه الوطني 
محفظة  إىل  اســـتـــنـــاداً  ــي،  ــذكــ ــ ال الـــتـــحـــول  يف 
التي  الجودة  األتمتة عالية  شاملة من حلول 
تــســتــويف الـــمـــواصـــفـــات الــعــالــمــيــة وتــلــبــي يف 
الوقت ذاته احتياجات العمالء ضمن السوق 
أمامي  الجامعة  فتحت  وأضــــاف:  اإلمــاراتــيــة. 
بدء  لكيفية  فهم شامل  تطوير  أمــام  الطريق 
المشاريع والتخطيط والتنفيذ باالعتماد على 
التقنيات الحديثة، مع االرتقاء بالمهارات ذات 
وإدارة  المالية  الموارد  على  بالسيطرة  الصلة 
الــمــخــاطــر، والـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أهـــم الــجــوانــب 

األساسية لنجاح األعمال.
الفالسي، مؤسسة  الحج  بن  لفتت حمدة 
شركة «إتش.إتش.إل ديزاين» والحاصلة على 
الجودة  أّن  إىل  المشاريع،  إدارة  يف  ماجستير 
حــمــدان  لـــ«جــامــعــة  التنافسية  الــمــيــزة  تمثل 
ــتـــي حــمــلــتــهــا معها  ــة»، والـ ــيـ ــذكـ بـــن مــحــمــد الـ
لتصبح الميزة التنافسية لشركتها اإللكترونية 
مــؤكــدًة  الــمــجــوهــرات،  الــمــخــتــصــة يف تصميم 
هاجسها  كـــان  الـــجـــودة  عـــايل  منتج  تــوفــيــر  أّن 
تمكنت من  ما  الجوهرية، وهو  وغايتها  األول 
تحقيقه باالستفادة من الماجستير الذي أهلها 
الكتساب مهارات إدارة المشاريع وفهم السبل 
وتوظيف  المبتكرة  المفاهيم  لتطبيق  المثلى 

التقنيات الحديثة يف دفع مسار نمو األعمال.
الــدفــايل، مؤسس «ذا إليجانس  أفــادت مــروة 
إدارة  يف  بكالوريوس  على  والحاصلة  ستور» 
هاماً يف  دوراً  للجامعة  بــأّن  والجودة،  األعمال 
قطاع  األوىل ضمن  لتخطو خطواتها  إعــدادهــا 
ــادة األعـــمـــال، مــدعــومــًة بــمــعــارف متطورة  ــ ي ر
وتــتــواءم  الــحــديــث  الــعــصــر  كــب متطلبات  تــوا

يف  العمل  لبيئة  المتسارعة  المتغيرات  مــع 
القرن الحادي والعشرين، مضيفًة: «لم تكن 
دراســـتـــي الــجــامــعــيــة اعــتــيــاديــة، فــمــع نــمــوذج 
أهــمــيــة  تــمــكــنــت مـــن إدراك  الـــذكـــي  الــتــعــلــم 
مستقبل  رســــم  يف  الــحــديــثــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
األعمال، ما حفزين على إطالق متجر إلكتروين 
للنظارات معتمدًة على المعرفة المكتسبة يف 
األعمال  إدارة  بين  االستراتيجّية  العالقة  إدارة 
والجودة ودورها يف تحقيق النمو المؤسسي 

المستدام».

بناء شبكات أعمال
ــار أحــمــد الــعــمــري، مــؤســس «قــرطــاســيــة  أشــ
حــريــصــة على  الــجــامــعــة  أّن  إىل  الـــحـــنـــاوي»، 
تمكين الدارسين والخريجين من بناء شبكات 
بــأّن  والــخــبــرة، مــؤكــداً  المعرفة  لتبادل  أعــمــال 
الــشــبــاب  ــد  رفـ عــلــى  يقتصر  ال  الــجــامــعــة  دور 
يـــع واعـــــــدة ذات  ــار بـــمـــهـــارات تـــأســـيـــس مـــشـ
قدرات تنافسية فحسب، وإنما يتواصل أيضاً 
لتطوير  المستمر  والتمكين  الــدعــم  ليشمل 
الحالية  االحتياجات  مــع  يــتــواءم  بما  األعــمــال 
وأضــاف  المستهدفة.  للسوق  والمستقبلية 
إدارة  يف  بكالوريوس  على  الحاصل  العمري، 
األعمال والجودة، بأّن الجودة كانت وستبقى 
الرئيس والدرس األبرز المستفاد من  المحور 
الجامعة، وهو ما ينعكس يف التزام «قرطاسية 
الحناوي» بتقديم منتج عايل الجودة بأسعار 

مناسبة للجميع يف دولة اإلمارات.
ــالـــت مــنــى الـــبـــلـــوشـــي، مــؤســســة «بـــاي  قـ
يــــــاء والــحــاصــلــة على  الــمــنــى» لــتــصــمــيــم األز
والــــجــــودة:  األعــــمــــال  إدارة  يف  يـــوس  ــور ــالـ ــكـ بـ
الذكية  محمد  بن  حمدان  جامعة  «ألهمتني 
إلطالق عالمتي التجارية إلكترونياً، واالستفادة 
حضور  بــنــاء  يف  التكنولوجية  االبــتــكــارات  مــن 
التنافسية  ذات  الــمــجــاالت  أحــد  قــوي ضمن 
الــذايت  التعلم  منهجية  وســاعــدتــنــي  الــعــالــيــة. 
الشخصية  مـــهـــارايت  تــطــويــر  كــبــيــر يف  حـــد  إىل 
والمهنية، مع التحلي بحب الفضول والبحث 

والشغف للمعرفة،.

آفاق رحبة 
ــلــــي، مــــؤســــس مـــتـــجـــر «بــيــال  عــ ــالــــت دالل  قــ
ــي  ــامـ ــة أمـ ــعـ ــامـ ــجـ ــمــــت الـ ــيـــس»: رســ ــسـ ــنـ يـ ــر بـ
الطريق لبناء اسم متفرد يف عالم األزياء، عبر 
الجودة  أهمية  الوصول إىل فهم شامل حول 
التنافسية  الــقــدرات  تعزيز  يف  الــزاويــة  كحجر 
الــنــاشــئــة، إىل جانب  لــلــشــركــات  الــمــســتــدامــة 
نموذج  لتنفيذ  المعمقة  المعرفة  كــتــســاب  ا
العمل بنجاح لضمان تحويل الفكرة المجردة 
إىل مشروع مجٍد ذي آثار اقتصادية واجتماعية 

إيجابية. .
وأفــــــاد مـــاجـــد الـــحـــضـــرمـــي، مـــؤســـس «جـــوي 
للزهور والشوكوال» والحاصل على بكالوريوس 
ــأّن الــدخــول إىل  يف إدارة األعــمــال والـــجـــودة، بـ
«جــامــعــة حــمــدان بــن محمد الــذكــيــة» شكل 
الــذي أخذ  محطة فاصلة يف رســم مستقبله، 
منحى مغايراً بدخوله عالم ريادة األعمال بدالً 
من التركيز على البحث عن وظائف. وأضاف: 
«أشــعــر الــيــوم بــاالمــتــنــان لــلــجــهــاز األكــاديــمــي 
مــنــصــور  الـــدكـــتـــور  ــم  ــهـ رأسـ وعـــلـــى  واإلداري، 
إرشــاد وتوجيه  لنا من  العور، على ما قدموه 
يف  ومساهمين  ناجحين  أعــمــال  رواد  لنكون 
المميزة  الــمــالمــح  ــرز  أبـ وتتمثل  الــوطــن.  بــنــاء 
تكوين  يف  البكالوريوس  برنامج  يف  للدراسة 
منظور شامل يف إدارة األعمال وتعزيز القدرة 
على تأسيس مشاريع مستدامة ذات قدرات 
الجودة،  مجال  يف  وباألخص  عالية،  تنافسية 
وهو ما أحرص على تطبيقه اليوم يف مشروع 

«جوي للزهور والشوكوال».

» بدر المال» مشعل المرزويق» مروة الدفايل
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«
بــن محمد  الشيخ حــمــدان  رعــايــة سمو  تحت 
ــد آل مــكــتــوم، ويل عــهــد ديب الــرئــيــس  بـــن راشــ
األعـــلـــى لــجــامــعــة حـــمـــدان بـــن مــحــمــد الــذكــيــة، 
بن  حــمــدان  مــبــادرة  «منصة  الجامعة  أطلقت 
 27 يف  الــذكــي»  المجتمعي  للتعليم  محمد 
مـــن مــقــاهــي ســتــاربــكــس الــمــنــتــشــرة يف دولـــة 
لمبادرة «عام 2016... عام  اإلمــارات، استجابًة 
الشيخ  السمو  أطلقها صاحب  التي  الــقــراءة» 
خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الـــدولـــة، 
ترسيخ  الــريــادة يف  لــدفــع مسيرة  حفظه هللا، 
ثقافة العلم والمعرفة. وبرزت المبادرة دعامة 
رئيسة للتوجه الوطني نحو بناء شعب طموح 
واإلصــرار  يــادة  والــر والمسؤولية  بالثقة  يتحلى 
ــبــنــاء الــمــســتــقــبــل. كــلــلــت الــجــامــعــة مــســيــرة  ل
يـــادة بــعــدة جــوائــز مــرمــوقــة خـــالل العامين  الـــر
المنصرمين، أبرزها الميدالية الذهبية عن فئة 
الــشــرق األوســـط  اإلقــلــيــمــيــة لمنطقة  الــجــوائــز 
خــالل حفل تــوزيــع «جــوائــز كيو. إس ووارتـــون 
أقيم  الــذي  العايل 2016»،  التعليم  للتمّيز يف 
إديوكيشن  ايماجين  على هامش «مؤتمر ري 
2016» يف مدينة فيالدلفيا األميركية. وجاءت 
الجائزة الدولية بمنزلة دليل دامغ على مكانة 
الــجــامــعــة كــمــســاهــم بـــــارز يف تــرســيــخ مــكــانــة 
اإلمارات واحدًة من أهم وجهات التعليم العايل 

والبحث العلمي الرائدة يف العالم.
لواء  الذكية  محمد  بن  حمدان  جامعة  تحمل 
المتابعة  ظــل  يف  الــذكــي،  التعليم  يف  يـــادة  الـــر
الــمــســتــمــرة والــتــوجــيــهــات الــســديــدة مــن سمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
ويل عهد ديب الرئيس األعلى للجامعة، لتواصل 
مسيرة التميز يف إعادة رسم مالمح مستقبل 
التكنولوجيا  عــبــر  الــعــريب  الــعــالــم  يف  التعليم 
واالبتكار والبحث العلمي. وخطت الجامعة يف 

العامين الماضيين خطوات متقدمة على درب 
تطوير منظومة تعليمية مبتكرة تتماشى مع 
متطلبات القرن الحادي والعشرين. وواصلت 
التعلم  بــيــئــات  أرىق  إحــــدى  تــطــويــر  الــجــامــعــة 

االفتراضية .

تجربة رائدة
ــت الــجــامــعــة، خـــالل الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن،  ــ أول
اهــتــمــامــاً الفــتــاً بــتــوطــيــد جــســور الــتــواصــل مع 
ــدارس مساهم  ــ ال ــأّن  بـ الــدارســيــن، إيــمــانــاً منها 
رئــيــس يف صــنــع الــمــعــرفــة. ومــدفــوعــًة بتجربة 
ــتـــوى اإلمــــــــــــارات، نــظــمــت  ــلـــى مـــسـ يـــــاديـــــة عـ ر
ــقــاء بــيــن مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــامــعــة  الــجــامــعــة ل
ــد مـــن «مــجــلــس الـــدارســـيـــن» لــمــنــاقــشــة  ــ ووفـ
آليات تعزيز سالمة المنتج التعليمي والسبل 
التحّول  مسيرة  يف  الــشــبــاب  إلشـــراك  المثلى 
نــحــو اقــتــصــاد تــنــافــســي قــائــم عــلــى الــمــعــرفــة. 
كــة حقيقية  وتــقــود الــجــامــعــة جــهــود بــنــاء شــرا
عملية صنع  دورهــم يف  وتفعيل  الشباب  مع 
الذكي،  التعلم  الــريــادة يف  الــقــرار ودفــع عجلة 
تلبي  تعليمية  مــخــرجــات  تــقــديــم  يضمن  بــمــا 

احتياجات العصر المعريف.

باكورة اإلنجازات
ــى اعـــــتـــــراف «بـــيـــرســـون  ــول عـــلـ ــحــــصــ ــ يــــــأيت ال
الــعــالــمــيــة» يف الــتــعــلــيــم يف مــقــدمــة إنـــجـــازات 
إنجاز  يف  الماضيين،  العامين  خــالل  الجامعة 
يف  إقليمياً  الــصــدارة  مــوقــع  ســّبــاق يضعها يف 
توفير تعليم عايل الجودة، استناداً إىل أساليب 
وجاء  الرقمي.  العصر  متطلبات  تلبي  إبداعية 
االعتراف الدويل تقديراً لتميز «نموذج التدريب 
الذكي»، الذي يعكس التزام الجامعة يف تبّني 
أعــلــى مــعــايــيــر الـــجـــودة وأفـــضـــل الــمــمــارســات 
كات  شرا إطــار  يف  التعليم،  مجال  يف  العالمية 
اســتــراتــيــجــيــة فــاعــلــة مـــع نــخــبــة الــمــؤســســات 

المعيارية  المقارنات  بإجراء  المعنية  الدولية 
ضمن قطاع التعليم.

X10 األوىل يف تطبيق
كانت الجامعة سّباقة يف أن تكون أول جهة يف 
ديب تطبق الـX10، حيث تطبق اليوم ما ستطبقه 
جامعات العالم بعد 10 سنوات باالعتماد على 
المستقبل.  تــحــاكــي  جــديــدة  تعليمية  أدوات 
لتسهيل  مــتــيــنــة  دعـــائـــم  الــجــامــعــة  وأرســــــت 
الوصول المباشر إىل أفضل مستويات التعليم 
المرن بجودة عالية وتكاليف مناسبة، استناداً 
االصطناعي»  «الذكاء  مثل  ثورية  تقنيات  إىل 
السحابية»  و«الــحــوســبــة  الــمــعــزّز»  و«الـــواقـــع 
ــتــرنــت األشـــيـــاء». وعــلــى صــعــيــد توظيف  و«إن
التعليم،  خــدمــة  يف  التكنولوجية  االبــتــكــارات 
كانت للجامعة محطة ناجحة يف تطبيق نظرية 
التعلم  لتحويل  الــدارســيــن  تقييم  األلــعــاب يف 
إىل رحلة ممتعة، استناداً إىل 3 ركائز أساسية 

المتعة  تتمثل يف 
والتحدي والتفرد، يف خطوة هي األوىل لجامعة 
يف الـــعـــالـــم. وجـــــاءت الــخــطــوة داعـــمـــة لــجــهــود 
تمكين الجميع، من عمر 7 إىل 99، من متابعة 
وبيئات  األكاديمية  البرامج  الدراسة من خالل 
التفاعلية  التعليم  التعلم االفتراضية ووسائط 
الموجودة لدى الجامعة، وذلك يف أي مكان يف 
العالم، لتختفي بذلك حدود القاعات الدراسية 

المعروفة.
استلهاماً من نهج القيادة الرشيدة لتطوير 
الــبــشــري وخــلــق مــنــظــومــة متكاملة  الــعــنــصــر 
ــة  ــاءات الـــشـــابـــة يف دولـ ــفـ ــكـ لـــدعـــم وتـــطـــويـــر الـ
متكاملة  محفظة  الجامعة  أطلقت  اإلمـــارات، 
مــن بــرامــج الــتــطــويــر المهني الــتــي تــصــب يف 
توظيف  اإلمـــــارات 2021» يف  ــة  ــ «رؤي خــدمــة 
ــال الــبــشــري  ــمــ ــ ــرأس ال ــ ــ الـــطـــاقـــات الـــكـــامـــنـــة ل
ــن واســـتـــثـــمـــار مـــواهـــبـــهـــا يف االبـــتـــكـــار  ــواطـ ــمـ الـ
يــــادة، وعــلــى رأســـهـــا بــرنــامــج «الــشــهــادة  والــــر

الحكومية  والــمــســرعــات  االبــتــكــار  يف  المهنية 
«ديب  مــبــادرة  المستقبل  وصناعة  تصميم  يف 
والسعادة  االيجابية  «صناعة  وبرنامج   «x  10

المؤسسية».
االبتكار  المهنية يف  الشهادة  أهمية  وتكمن 
وصناعة  تصميم  يف  الحكومية  والمسرعات 
دوره  يف   ،«x  10 «ديب  مـــبـــادرة  الــمــســتــقــبــل 
العليا  التنفيذية  اإلدارات  رفـــد  يف  الــمــحــوري 
ومديري أعضاء الفرق الحكومية، ال سيما فرق 
االستراتيجي  والتخطيط  المؤسسي  التميز 
واإلبداع واالبتكار المؤسسي وإدارة الخدمات، 
لتطوير  الــالزمــة  والــمــهــارة  الحديثة  بالمعرفة 
الجوانب المتكاملة ألداء المؤسسات السباقة 
والمتضاعفة األداء والنتائج والقيمة المضافة 
نــمــوذج  إىل  وصــــوالً  والمعنيين،  للمتعاملين 

جديد لحكومات المستقبل.

قصة نجاح
عادية،  تكن  لم  النصيري  أسماء محمد  رحلة 
بــل مــحــفــوفــة بــالــتــحــديــات الــحــيــاتــيــة الــتــي لم 
الــتــمــيــز  تــمــنــعــهــا مـــن أن تــصــبــو إىل تــحــقــيــق 
بدرجة  ماجستير  على  والــحــصــول  األكــاديــمــي 
امتياز من «جامعة حمدان بن محمد الذكية». 
ودّونـــــــت الــنــصــيــري قــصــة نــجــاحــهــا يف كــتــاب 
«أسماء النجاح» الذي يلخص أبرز المحطات 
الذي  الذكي،  التعلم  عالم  يف مسيرتها ضمن 
أن  لتلبي طموحها يف  أمل  نافذة  أمامها  فتح 
منجزة  وموظفة وشخصية  وزوجــة  أمــاً  تكون 
أهمية  أسماء  تستعرض  كتابها،  ويف  ومــؤثــرة. 
إىل  الحلم  تحويل  يف  الــذكــي  التعليم  نــمــوذج 
مع  والــدراســة،  العمل  بين  الجمع  عبر  واقــع 
العائلية  بــالــمــســؤولــيــات  الــقــيــام  الــقــدرة عــلــى 
وتخطي المعوقات الحياتية، بما تتمتع به من 
مرونة غير مسبوقة تزيل كل الحدود والقيود 

المرتبطة بالتعليم التقليدي.
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«
الذكية»  محمد  بن  حمدان  لـ«جامعة  كانت 
العام 2017،  للغاية يف مطلع  محطة مهمة 
مــع انــطــالق بــرنــامــج «الــمــبــرمــج الــمــواطــن» 
ــام بــنــاء أجـــيـــال من  ــذي يــمــهــد الــطــريــق أمــ ــ ال
الذين يمتلكون زمام  المواطنين  المبرمجين 
التكنولوجيا الحديثة. وتنبثق أهمية البرنامج 
النوعي من كونه أول مبادرة وطنية من نوعها 
عــلــى مــســتــوى اإلمـــــارات تــســتــهــدف تمكين 
المواهب الوطنية الناشئة من إتقان مهارات 
تــرجــمــة الــحــاســوب الــتــي تــتــفــوق يف أهمية 
إتقانها اليوم على أيّ من اللغات الحية. ويأيت 
دفعة  بمثابة  الفريد  الوطني  البرنامج  نجاح 
متينة  دعــائــم  إلرســـاء  الجامعة  لجهود  قوية 
لتنشئة جيل متمكن من أدوات التكنولوجيا 
المستقبل  واستشراف  صنع  جهود  لقيادة 
وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين، بما 
 «2021 ديب  «خطة  غايات  خدمة  يصب يف 

و«رؤية اإلمارات 2021».

كة  شرا
كة  الشرا المواطن» عمق  يجسد «المبرمج 
االستراتيجية المثمرة بين «جمعية اإلمارات 
بن  حــمــدان  و«جامعة  الموهوبين»  لرعاية 
محمد الذكية»، والذي حاز كل منها قصب 
السبق يف مجال مهم من مجاالت متمايزة 
ــواهـــب الــوطــنــيــة الــنــاشــئــة  ــمـ هـــي رعـــايـــة الـ
وتــســخــيــر الــتــقــنــيــات الــمــســتــجــدة لــتــطــويــر 
العالمية.  البرمجيات  أقوى  وابتكار  التعليم 
التحول  درب  على  متقدمة  خطوة  ويمثل 
نــحــو الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، كــونــه يستهدف 
يـــب الــطــلــبــة الــمــواطــنــيــن الــمــوهــوبــيــن  تـــدر
على  عــامــاً  و15   7 بين  العمرية  الفئة  مــن 

البرمجة بلغة الحاسوب، من خالل تصميم 
واإللكترونية  الرقمية  والتطبيقات  األلــعــاب 
بــاســتــخــدام بــيــئــات بــرمــجــة مـــتـــعـــددة مثل 
 (KODU Game Lab) الب»  غيم  «كـــودو 
 (Microsoft) لـــ«مــايــكــروســوفــت»  التابعة 
ـــ«آبـــل»  لـ الــتــابــعــة   (Swift) ــفـــت»  ــويـ و«سـ
لـــ«غــوغــل»  الــتــابــعــة  و«بــلــوكــلــي»   (Apple)
الـــمـــســـاقـــات  إىل  ــة  ــافــ ــاإلضــ ــ ب  ،(Google)
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــخــصــصــة والـــمـــتـــاحـــة عبر 
 Cloud) «منصة «الحرم الجامعي السحايب

.(Campus

3 مستويات 
ـــــمـــــواطـــــن» حــــول  ــج ال ــرمــ ــ ــب ــمــ ــ ــور «ال ــحـ ــمـ ــتـ يـ
إتقان  مــن  الناشئة  مــن  الموهوبين  تمكين 
الحاسوبية  التفكير  ونــظــم  الــبــرمــجــة  لــغــات 
وأســـاســـيـــات تــطــويــر الــتــطــبــيــقــات الــرقــمــيــة 
تعتبر حاجة  والــتــي  اإللــكــتــرونــيــة،  واأللـــعـــاب 
األمــم  بــيــن  ــارات  ــ اإلمـ بمكانة  لــالرتــقــاء  ملحة 
األكثر تقّدماً يف العالم. ويتبع البرنامج نموذج 
حمدان  بـ«جامعة  الخاص  المدمج  التعليم 
بن محمد الذكية»، وهو نموذج التعليم الذي 
والتعليم  والــذايت  الذكي  التعليم  بين  يجمع 

وجهاً لوجه. 

3 فئات 
هي  رئيسة  فئات  ثــالث  البرنامج  ويتضمن 
«تــطــويــر األلـــعـــاب» و«بــرمــجــة الـــروبـــوتـــات» 
وفق  لطلبة  لتدريب  التطبيقات»،  و«تطوير 
سنوات،  و10   7 بين  األوىل  العمرية،  الفئة 
والثانية من 11 إىل 15 سنة. ويتم التدريب 
على ثالثة مستويات يمتد كل منها لخمسة 
أسابيع وفق أهداف تعلم واضحة ومحددة، 
كــمــا يـــلـــي؛ الــمــســتــوى األول يـــرفـــد الــطــالب 

بــاســتــخــدام بيئة  الــبــرمــجــة بلغة  بــأســاســيــات 
ألعابهم  لتطوير  ليؤهلهم  «مــاكــروســوفــت»، 
الـــخـــاصـــة بـــنـــاء عــلــى مــعــايــيــر مـــحـــددة لحل 
والــمــدن  الــمــيــاه  تــوفــيــر  مــثــل  بيئية  مشكلة 
ــا الــمــســتــوى  الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة وغـــيـــرهـــا، أمــ
الثاين فيتعلم الطالب آليات إنشاء تطبيقات 
إلكترونية وتطبيق مهاراتهم لتصميم مشروع 
بيئة  باستخدام  الحكومية  الــمــبــادرات  يدعم 
برامج «جوجل»، فيما يزود المستوى الثالث 
الطالب بأحدث التقنيات المتقدمة يف برمجة 
خاصة  تطبيقات  بإنشاء  اآللــيــة،  التطبيقات 
ونــشــرهــا عــلــى مــنــصــات خــاصــة مــثــل «آبـــل 

ستور» و«بالي ستور».

الهاكاثون
ويـــتـــّوج بــرنــامــج «الــمــبــرمــج الــمــواطــن» 
ــاثــــون»، بــعــد انــتــهــاء  ــاكــ ــهــ ــ بــمــســابــقــة «ال
المشاركون  ليتنافس  الــثــالث  الــمــراحــل 
ــن خــــــالل تـــقـــديـــم الــــمــــشــــروعــــات أو  ــ مـ
على  عملوا  التي  البرمجية  التطبيقات 
تــطــويــرهــا خــــالل مـــراحـــل الــبــرنــامــج من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى لــقــب «الــمــبــرمــج 
المبتكر»، والفوز بفرصة عرض أعمالهم 

كسبو البرمجة». يف «إ

 96 موهوباً
نــجــاحــات  بــــاكــــورة  ــام 2017  ــعــ ــ ال وشـــهـــد 
«المبرمج المواطن»، حيث شهدت الدورة 
 46 منهم  تأهل  طالباً،   96 تخريج  األوىل 
ونجح  نهائية  الــنــصــف  للتصفيات  طــالــبــاً 
ــالـــوصـــول إىل مــرحــلــة  بـ مــنــهــم 12 طـــالـــبـــاً 
عالياً  مستوى  جميعاً  أظــهــروا  النهائيات 
ــدرة على  ــقـ مــن الــكــفــاءة والــتــنــافــســيــة والـ
الــتــمــيــز الــبــرمــجــي. وخـــضـــع الــمــشــاركــون 
مباشر  بــإشــراف  المستوى  عــايل  لتدريب 
الذين حرصوا على تطبيق  المدربين،  من 
نموذج التعلم مدى الحياة يف المستويات 
ــداد الــمــوهــوبــيــن  ــ الـــثـــالثـــة، بــمــا يــضــمــن إعــ
مسابقة  خـــالل  للتميز  األمـــثـــل  بــالــشــكــل 

«هاكاثون».
وأظــهــرت الــــدورة األوىل مــواهــب واعــدة 
لــلــغــايــة يف مــجــال الــبــرمــجــة، حــيــث جــاءت 
ــع خـــالقـــة لـــلـــغـــايـــة ضـــمـــن فــئــة  يـ ــار ــشـ ــمـ الـ
 «10 ـ   7 العمر  من  اإللكتروين  «التطبيق 
«حقيبة  مثل  هادفة  تطبيقات  ابتكار  مع 
ــد -إيــســتــر»  ــ يـ الــســكــري الــتــعــلــيــمــيــة» و«ر
ــل»، فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت فــئــة  ــ ــجـ ــ و«ســـلـــيـــم آنـ
«التطبيق اإللكتروين من العمر 11 ـ 15» 
نجاحاً الفتاً للمشاركين يف تصميم وابتكار 
كتشف  تطبيق «ديسكاونت مي إن» و«ا
فئتي  وضـــمـــن  األســــــــرة».  و«مــــركــــز  ديب» 
«تصميم األلعاب اإللكترونية من العمر 7 
اإللكترونية من  األلعاب  ـ 10» و«تصميم 
تميزاً  المشاركون  أظهر  ـ 15»،   11 العمر 
تجسد يف تطوير ألعاب قائمة على أحدث 
االبتكارات التقنية، منها «حافظ على الماء 
يـــق الــقــتــل»  ــر حــافــظ عــلــى الــحــيــاة» و«طـ
ــوت» و«نــــيــــران الــنــجــوم»  ــمــ ــ ــق ال ــ ي ــر و«طــ

و«مارس روك أون» و«دودج آند ريس».



«
كد عدد من خريجي برامج البكالوريوس  أ
ــدان بــن  ــمــ والـــمـــاجـــســـتـــيـــر يف جـــامـــعـــة حــ
عن  الــذكــي  التعليم  أن  الــذكــيــة،  مــحــمــد 
يف  يــاً  جــذر تــحــوالً  يعتبر  الجامعة  يف  بعد 
الثورة  كــب  ويــوا الــدولــة،  التعليم يف  نظم 
نظم  مــن  تحتويه  لما  الــرابــعــة  الصناعية 
كـــب الــتــحــديــات الــتــكــنــولــوجــيــة  ذكــيــة تـــوا
الواحد  الــقــرن  اإلنــســان يف  يشهدها  التي 

والعشرين بكل تحوالته السريعة. 

تثمين 
ــدداً مــــن خــريــجــي  ــ ــ ــيــــان» عـ ــبــ ــ الـــتـــقـــت «ال

التعلم  عملية  ثــّمــنــوا  الــذيــن  الجامعة 
الجامعة،  لهم  توفرها  التي  الذكي 
الـــذكـــي  الـــتـــعـــلـــم  أن  إىل  ــتـــيـــن  الفـ

ــر مــســار  ــّيـ ــغـ ــد يـ ــديــ ــهـــوم عـــلـــمـــي جــ ــفـ مـ
يــاً  جــذر تــحــوالً  ويــعــد  التعليمية،  العملية 
يف  التعليم  ونــظــم  التقليدية  للمفاهيم 
ــداً يــهــدف إىل  يـ ــر اإلمـــــــارات، ومـــشـــروعـــاً فـ
تحقيق رؤية اإلمــارات (2021) يف توفير 
يرتقي  الــمــســتــوى  رفــيــع  تعليمي  نــظــام 
جــودة  ويــحــقــق  التعليمية،  بمؤسساتنا 
الخدمات التعليمية، وتحسين مخرجاتها 
وربط الدارس بمجتمع المعرفة، وتمكينه 
الــتــكــنــولــوجــيــا  وأدوات  الــعــصــر  لــغــة  مـــن 
الــحــديــثــة، ومــوافــقــة تــطــلــعــات الـــدولـــة يف 
إعداد أجيال واعدة، بما تمتلكه من علوم 

ومعارف وفكر وانتماء وقيم.
يـــجـــة مــهــا  الـــخـــر ــــت  ــحـ ــ إىل ذلــــــك أوضـ
ــة عــلــى  ــلـ ــاصـ ــحـ ــمـــي الـ ــاشـ ــهـ الــــســــقــــاف الـ
جامعة  التنظيمية من  القيادة  ماجستير 
امتياز  بدرجة  الذكية،  محمد  بن  حمدان 
ــة  ــدراسـ ــرف أن نـــظـــام الـ ــشـ ــع مــرتــبــة الـ مـ
ــامــــعــــة شـــجـــعـــهـــا عــلــى  الـــــذكـــــي يف الــــجــ
وأن  خاصة  الدراسية،  طموحاتها  تحقيق 
والمجهود  الحركة  تتطلب  عملها  طبيعة 
ــر الـــذي قــد يــتــعــارض مع  الــكــبــيــريــن، األمـ

أنظمة التعليم التقليدية.

تطوير الذات
وأضافت الهاشمي التي تشغل منصب 
ــثــقــايف والــمــعــنــوي  ــتــوجــه ال مــديــر فــــرع ال
بــالــقــيــادة الــعــامــة لــشــرطــة أبــوظــبــي، أنها 
عــنــدمــا فــكــرت يف تــطــويــر ذاتـــهـــا لـــم تجد 
الــمــنــشــود يف محل  الــتــخــصــص  آنــــــذاك 
إقامتها يف العاصمة أبوظبي حيث تقطن 
وتعمل، مما شكل لها تحدياً كبيراً إال أن 
نظام  وبفضل  الذكية»  حمدان  «جامعة 
التعليم الذي تنتهجه، أزال تلك العوائق 
يف  وجعلها  التعليمية  العملية  وســهــل 
أي مكان  طــالــب علم يف  أي  يــد  متناول 
وأي زمان، فضالً عن أنها تعزز روح اإلبداع 
واالبتكار لدى الدارسين مما يدفع عجلة 
االقتصادية،  والتنمية  الحكومي،  التميز 
عبر حث الدارسين على ابتكار المشاريع 

الريادية المتميزة.

مرونة تعليمية 
محمد حسين حسين خريج آخر لبرنامج 
والجودة  األعــمــال  إدارة  يف  البكالوريوس 
دراســاتــه  استئناف  يعتزم  الجامعة،  مــن 
الــعــلــيــا بــــذات الــجــامــعــة لــمــا لــمــســه من 
تلبي  التي  التعليمية  العملية  يف  مرونة 
من  مجموعة  عبر  الــدارســيــن  احتياجات 
الذكية من خالل األجهزة واأللواح  المزايا 

الذكية.
هـــذه الــمــزايــا عــبــرت بــالــطــالــب الــحــدود 
ــيـــة وتـــــجـــــاوزت كــــل الـــصـــعـــاب  الـــجـــغـــرافـ

والـــعـــقـــبـــات وذلـــــك مـــن خــــالل اســتــثــمــار 
وأدوات  التكنولوجية  الــتــقــنــيــات  أحـــدث 
قطاع  يف  وتطبيقها  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
الــتــعــلــيــم، مــا يتيح لـــلـــدارس الــتــعــلــم من 
الفصول  العالم عن طريق  أي مكان يف 

االفتراضية.
بــانــتــســابــه للجامعة  كــلــفــام لــم يــكــتــف 
كدارس فقط وإنما كان عضواً يف مجلس 
الفعاليات  تنسيق  يف  يشارك  الدارسين 
الــجــامــعــة، مما  تنظمها  الــتــي  واألنــشــطــة 

ساعده على تطوير شخصيته أيضاً.
ويــشــيــر كــلــفــام الــــذي يــعــمــل حــالــيــاً يف 
يـــــة بــكــلــيــة مــحــمــد بـــن راشـــد  وظــيــفــة إدار
التعليم  نــظــام  أن  إىل  الحكومية،  لـــإلدارة 
بـــ«جــامــعــة حـــمـــدان الــذكــيــة» يــغــرس يف 
الدارسين روح المسؤولية واالبتكار يف آن 
واحد ويؤهلهم ليصبحوا قادة يف مختلف 
كما  فيها  العمل  يقررون  التي  المجاالت 
ــــقــــدرة عــلــى الــمــنــافــســة يف  يــتــيــح لــهــم ال
أن  على  مما شجعه  العالمية،  األســـواق 

يقرر استئناف دراسته العليا بالجامعة.

إزالة العقبات 
الــمــيــزات الــتــي يــوفــرهــا الــتــعــلــيــم الــذكــي 

والــمــتــمــثــل يف  الــذكــيــة،  بـجامعة حــمــدان 
تسهيل عملية التعليم والتعلم، وتخطي 
ــالل الــتــركــيــز على  حــواجــز الـــزمـــان مــن خـ
للعملية  ــم  ــ وداعـ كــمــســهــل  الــتــقــنــيــة  دور 
الــتــعــلــيــمــيــة شــجــع مــنــى بـــاقـــر، خــريــجــة 
اإلبــداع  إدارة  يف  العلوم  ماجستير  برنامج 
والتغيير، على االلتحاق بالجامعة الذكية 
بإحدى  دراستها  لقطع  اضطرت  أن  بعد 
التقليدية، بسبب عدم قدرتها  الجامعات 
على التوفيق بين دراستها وبين مواعيد 
أحياناً  منها  تتطلب  كــانــت  الــتــي  عملها، 
بسبب  المحاضرات  مواعيد  عن  التأخير 
ضـــغـــوطـــات الــعــمــل فـــضـــالً عـــن ازدحـــــام 
الطرقات وصعوبة الحصول على مواقف 

للسيارات.
كل تلك العوائق اختفت حين التحقت 
بــاقــر بــالــدراســة يف «جــامــعــة حــمــدان بن 
محمد الذكية»، مشيرة إىل أن التخصص 
الذي اختارته ساهم إىل حد كبير يف تطوير 
مما  خبراتها  وصقل  الوظيفية  مهاراتها 
انعكس إيجاباً على بيئة العمل وعزز من 
قيادتها اإلدارية يف وزارة تنمية المجتمع، 
بل وجعلها تترأس فريق تصنيف النجوم 
كز  يقيم مرا الــذي  الــدولــة  على مستوى 

المتعاملين ويحرص على تقديم  خدمة 
خــــدمــــات مــبــتــكــرة لـــهـــم تــســهــم يف رفـــع 

مستوى سعادتهم.

مهارات القرن الـ21
الموظفة يف «جمعية  عامر  نوف محمد 
ــرى لــبــرنــامــج  ــ بــيــت الـــخـــيـــر»، خــريــجــة أخـ
والــــجــــودة،  األعــــمــــال  إدارة  يـــوس  بـــكـــالـــور
كتشفت مــن خــالل الــرحــالت اإلرشــاديــة  ا
الثانوية  مــدرســتــهــا  تنظمها  كــانــت  الــتــي 
لــلــجــامــعــات أن نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــذكــي 
يــتــوافــق مع  الــذكــيــة»  بجامعة «حــمــدان 
الــقــرن  الــذكــي ومـــهـــارات  الــتــعــلـّـم  معايير 
ـــ21، فــقــررت االلــتــحــاق بها خــاصــة وأن  ــ ال
أن الحرم الجامعي الذكي يمكن الطالب 
من الوصول إىل ما يرغبه يف أي وقت مع 

التواصل الدائم مع الجامعة.
ــرت نـــــــوف الــــتــــي تــســتــأنــف  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ  واعـ
الجامعة،  بنفس  حاليا  العليا  دراســتــهــا 
أن الجامعات التي ما زالت تعتمد على 
مقاعد الدراسة هي بيئة طاردة للطالب، 
السيما أن الطريق الصحيح، هو ما يتطور 
مع الواقع الملموس والوصول إىل التميز 
يــــادة، وبــهــذا الــصــدد قــدمــت الشكر  ــر ــ وال

الرئيسيين  الــداعــمــيــن  لــوالــديــهــا  الــجــزيــل 
اللذين شجعاها على استئناف دراستها، 
الذكية»  لـ«جامعة حمدان بن محمد  ثم 
التي وفرت أرضية متينة لضمان تكامل 
التعليم  الــمــمــارســات يف  راســـخ ألفــضــل 

الذكي.

بصمة خاصة
ــبـــد هللا مــحــمــد  ــح عـ ــ ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه أوضـ
يف  البكالوريوس  برنامج  خريج  الزيودي 
الحرم  أهمية  أن  والــجــودة،  األعمال  إدارة 
يــز الـــتـــواصـــل مع  الـــذكـــي تــكــمــن يف تــعــز
الفصول الدراسية، فالدارس يحصل على 
إمكانية تلقي المحاضرة وطرح األسئلة، 
وحضور النقاشات مع األساتذة عن 
بعد من دون الذهاب إىل الجامعة، 
ــذا مـــا شــجــعــه عــلــى اســتــكــمــال  وهــ

دراسته العليا بالجامعة حالياً.
وقال الزيودي الذي يعمل يف القوات 
الــمــســلــحــة، ويــطــمــح يف الــحــصــول على 
الدكتوراه: كان للمغفور له بإذن هللا تعاىل، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
هللا ثراه، دور بارز يف تطوير مجال التعليم 
المدرسي والجامعي من خالل تشجيعه 
للجنسين، وظهر ذلك  العلم  على طلب 
جلياً عبر توليه بناء العديد من المدارس 
والــجــامــعــات وتــقــديــم الــتــعــلــيــم الــمــجــاين 
للجميع. وأضاف أن سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد 
يف  تعلم  للجامعة،  األعــلــى  الــرئــيــس  ديب 
ــده صــاحــب  ــ مـــدرســـة زايــــد مـــن خـــالل والـ
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، 
بصمته  فـــوضـــع  هللا،  ــاه  ــ رعـ ديب،  حـــاكـــم 
الــخــاصــة يف مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـــذكـــي يف 
الــعــام 2002 بــكــل احــتــرافــيــة، مــن خــالل 
إطالق جامعة حمدان بن محمد الذكية. 
على  إيجاباً  انعكست  دراســتــه  أن  كــد  وأ
تطوير مهاراته الوظيفية واإلدارية، مشيراً 
ــاء ســبــعــة، سعى  ــنـ لــديــه مـــن األبـ إىل أن 
التعليم والــحــمــاس  لــغــرس حــب  جــاهــدا 
التحقوا  منذ صغرهم حتى  نفوسهم  يف 
بتخصصات مطلوبة رغبة يف رد الجميل 

إىل الوطن الغايل.
ــة  ــجـ يـ ــر ــيــــمــــي خـ ــنــــعــ ــ ــد ال ــمــ ــحــ وديــــــــــــان مــ
إدارة  يف  الــمــاجــســتــيــر  لـــبـــرنـــامـــج  ــرى  ــ أخــ
ــدان،  ــمـ الــمــســتــشــفــيــات مــــن جـــامـــعـــة حـ
كدت أن التعليم الذكي ال يقارن مطلقاً  أ
شهادة  تحمل  فهي  التقليدي،  بالتعليم 
األسنان  وجــراحــة  طــب  يف  البكالوريوس 

من جامعة رأس الخيمة.
ومضت إىل أنها لجأت إىل جامعة حمدان 
ليس لكونها تــتــالءم مــع ظــروف الــدارس 
الــمــوظــف فــقــط مـــن حــيــث الـــمـــرونـــة يف 
التي  الــذكــيــة  الــدراســة  األوقــــات وطبيعة 
لـــلـــدارس أي عـــائـــق وتــســمــح  ال تــشــكــل 
لــه بــالــعــمــل تــحــت الــضــغــوطــات، إضــافــة 
السفر  يمكنه  إذ  حركته  تقييد  عــدم  إىل 
وحــضــور الــمــحــاضــرات مــن أي مــكــان يف 

العالم.
ــذه الــنــقــطــة تــحــكــي الــخــريــجــة  وحـــــول هــ
الــكــاتــبــة وديــــان أنــهــا شــاركــت يف معرض 
الــذي  لــلــكــتــاب، بكتابها  الــــدويل  الــريــاض 
ــواز ســفــر مستعمل  ــ يــحــمــل عـــنـــوان «جـ
المملكة  إىل  لــلــســفــر  واضـــطـــرت  جـــــداً» 
ــة لـــتـــحـــظـــى بـــهـــذه  ــ ــودي ــعــ الـــعـــربـــيـــة الــــســ
الـــمـــشـــاركـــة، وبــفــضــل هللا ثـــم الــتــعــلــيــم 
الوقت  تمكنت من المشاركة ويف نفس 
لــم تــحــرم مــن حــضــور الــمــحــاضــرات عبر 

الشبكة العنكبوتية.
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