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أبنائي وبناتي ...

نحن على يقين بأنكم ســتكونون على قدر المســؤولية

الملقــاة علــى عاتقكــم ،وأســأل المولــى ســبحانه أن
يســدد خطاكــم ،وأن يأخــذ بأيديكــم إلــى مــا فيــه مــن خيــر
ورفعــة وطننــا و أمننــا.

كلمة رئيس رابطة الخريجين

د .سلطان بن محمد القاسمي

نفتخــر نحــن اللجنــة التنفيذيــه لرابطــة خريجــي

احتياجاتهــم و متطلباتهــم األكاديميــة .

العــدد االول مــن مجلــة رابطــة الخريجيــن ،

الرؤيــة ،بــل تذهــب إلــى أبعــد مــن إذ تعــده

جامعــة الشــارقة فــي دورتهــا الرابعــة بإصــدار
والتــي تعــد باكــورة جهــود إخوتنــا الخريجيــن
 ،ومحصلــة إنجازاتهــم ،وإحــدى تطلعاتهــم ،
كونهــا منبــراً مــن منابرهــم المرئيــة ووســيلة

مــن وســائل تواصلهــم الدائمــة .

والمجلةهــذه تهــدف إلــى تحقيــق هــذه
مــن أولوياتهــا باالســتماع إليــه ،وإيصــال
صوتــه لجميــع أفــراد ومؤسســات المجتمــع

الداخلــي والخارجــي إن أمكــن .

مــن أجــل هــذا وجــدت المجلــة ،لتحقيــق

بهــدف إيجــاد وســيلة للتواصــل المســتمر

طموحــات الخريجيــن ،إذ هــي غايــة يدركهــا

االتصــال ،الــذي يخــدم الخريجيــن ،ويغطــي

الحيــاة.

بينهــا وبيــن خريجيهــا  ،ورفــع مســتوى

تمامــاً كل األعضــاء ،ورســالة الرابطــة فــي
د .عبد الله سالم بن حموده الكتبي
 -رئيس رابطة الخريجين

UoSAlumni

@AlumniUoS
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شارقة سلطان  ...درة الزمان

كلمة رابطة الخريجين

إهــداء مــن الرابطــة للوالــد صاحــب الســمو صاحــب الســمو الشــيخ

ألجلــك يــا ســلطان قلوبنــا تجتمع،شــعار أطلقتــه رابطــة الخريجيــن

لالتحــاد ،حاكــم الشــارقة ،رئيــس جامعــة الشــارقة

العلــم « جامعــة الشــارقة» ،اجتمعنــا لخدمــة الوطــن ،ولنــرد

الدكتــور ســلطان محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى

خــال دورتهــا الرابعــة ،وألجلــك يــا والــدي اجتمعنــا فــي بيــت

بقلــم :عائشــة غربــي حمــد «ماجســتير كليــة اآلداب قســم

الجميــل لعاصمــة الثقافــة ،اجتمعنــا لنــزرع ثمــرة مــا حصدنــاه نحــن

بيوت العز ...تجسيد لرؤى حاكم...

إنهــا الشــارقة كمــا أردتموهــا يــا والــدي  ...و كمــا عزفتموهــا

االتصــال»

أبنــاؤك ..أبنــاء الجامعــة.

منارة للعلم والحضارة  ...بإبداع حالم...

ســيمفونية للثقافــة ...هكــذا أردتموهــا منــارةً للعلــم ،حاضنــةً

فعلى قدر أهل العزم ...تأتي العزائم ...

األمــم والــدول ُيقــاس بقــدر مــا يحملــه عقــل الشــعوب مــن وعــي

باسمة أرادها دائماً  ...فاتنة المعالم...

فــي بنــاء اإلنســان وتطويــره ،لتبقــى قصــة الحــروف التــي تنســج

ما أعظم الحلم ...بنفوس عظيمة...

وعلى قدر سلطان ...جاءت المكارم...
فغدت بيوت العز ...أيقونة العالم...

سنفونية صاغ ألحانها ...بجهد و فكر دائم ...

بريشة فنان صورها ....رسمت بألوان الطيف كل المعالم
هائم لم يعشق غيرها ...فهي شريان دمه العائم...

للفكــر واإلبــداع ،عاصمــةً للكتــاب ..ألنكــم تؤمنــون بــأن تقــدم
ورغبــة فــي المعرفــة والعلــم ،ومــدى نجــاح المنظومــة التعليميــة
اللغــة واإلدراك مصــدر إلهــام العقــول ورقــي األجيــال.

فــي هــذه المجلــة أردنــا أن نبــرز إنجــازات أبنــاء الجامعــة الذيــن
يفخــرون بتخرجهــم مــن مدرســة ســلطان الصرح الثقافــي العريق.

لله دركم من حاكم عادل  ...أعطى فأسخى بفيض المكارم...
طوبى ألمة أنت قائدها .....وطوبى ألرض أنت بانيها....

الرعاة الرئيسيون:

)FAST BUILDING CONT. CO. (L.L.C
Tel: 00971 6 5354141 Fax: 00971 6 5354242 PO. Box No: 4724

الرعاة الداعمون:
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أقــوال خالــدة لمؤســس الجامعــة « صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى لالتحــاد ،حاكــم
الشارقة
« إن قيــادة دولــة اإلمــارات العربيــة تؤمــن بأهميــة و أحقيــة التعليــم ضمن أفضل المســتويات
للوطــن و المواطــن ،و لضمــان مســتقبل دولــة و شــعب اعتــادوا أن يكونــوا فــي الطليعــة

دائماً »

« أقــول إن البطــون إذا جاعــت أكلــت الجيــف ،و كذلــك العقــول إذا جاعــت أكلــت عفونــة

األفــكار ،فــا بــد أن ننمــي العقــول بالفكــر النافــع»

« نريد قيمة أخالقية نضعها في هذا اإلنسان ليقدم العلم و المعرفة»

«إن اهتمــام مجتمعاتنــا العربيــة المتزايــد باللغــات األجنبيــة األخرى،كضــرورة للتواصــل مــع

العالــم علميــاُ و ثقافيــاً و إنســانياً ال يجــب أن يطغــى علــى اهتمامنــا بلغتنــا العربيــة و يصرفنــا

عــن الغيــرة عليهــا أويقلــل مــن اعتزازنــا بهــا»

مقتطفات ألقواله من حفل الرابطة لعام 2018
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي

مــدى األعــوام التــي تركتمونــا فيهــا»

أن جامعــة الشــارقة تمضــي بخطــى ثابتــة نحــو العالميــة بمزيــد مــن

ألن العلــم يتغيــر كل يــوم وال بــد مــن مواكبتــه حتــى نلحــق بالركــب

عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة رئيــس جامعــة الشــارقة،
التطويــر والجــودة فــي مخرجــات التعليــم فــي مختلــف البرامــج التــي

تقدمهــا.

وأشــار ســموه إلــى أن جامعــة الشــارقة تســابق الزمــن نحــو التطــور،
العلمــي العالمــي.

ووجــه ســموه كلمــة ألبنائــه الخريجيــن ناصحــاً إياهــم» اجتهــدوا و

وقــال ســموه فــي مســتهل كلمتــه« :أنــه يــوم ســعيد أن ألتقــي

اتخــذوا مســألة العلــم مســألة حقيقيــة ،وليســت لنيــل الشــهادة

الجامعــة ألول مــرة ،وشــاهد هــذا التغييــر الكبيــر ،وشــاهد هــذه

العلــم فــي النفــوس الخيــرة ،التــي ســتعطينا إن شــاء اللــه الغــرس

بكــم فــي هــذا الصــرح الكبيــر ،وربمــا يكــون بعضكــم قــد عــاد إلــى

الرافعــات والعمــل مســتمر ،نقــول لهــم :إن العمــل مســتمر علــى

والوظيفــة ،ألن مــا جئنــا لهــذا ومــا عملنــا لــه ،وإنمــا عملنــا لنغــرس
الصالــح.

مجلة
رابطة خريجي جامعة الشارقة

رابطة الخريجين تختار خولة المال الشخصية القيادية لعام 2018
اختــارت رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة ســعادة خولــة المــا رئيــس

رابطــة الخريجيــن لجامعــة الشــارقة فــي إصدارهــم العــدد األول

العــام لإلســهامات الكبيــرة التــي قدمتهــا فــي المجتمــع مــن خريجي

معيــن الفكــرة ومــداد القلــم وأصــول المعرفــة لنشــهد االنطالقــة

المجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة والشــخصية القياديــة لهــذا
وخريجــات الجامعــة.

مــن المجلــة التــي تحمــل فــي طياتهــا فكــرة نمــت وســقيت مــن

لنافــذة إعالميــة معرفيــة تواصليــة تجمــع قيمــا ومعــارف وخبــرات

وأكــدت ســعادة خولــة المــا ،إننــي أســعد أن تــم اختيــاري فــي حفــل

شــتى نهلــت مــن صــرح جامعــة الشــارقة وعلومهــا واســتفادة مــن

وطافــت بــي فــي مــدراج عديــدة منــذ ان كنــت علــى مقاعد الدراســة

وإننــي فــي هــذه الســانحة التــي أتيحــت لــي ألتحــدث مــع كوكبــة من

رابطــة الخريجيــن بالشــخصية القياديــة وال شــك أنهــا أســعدتني

حيــث أخــذت دوري مباشــرة فــي ميــدان العمــل وخدمــة الوطــن مــن

خــال عملــي كمدرســة لألجيــال وأســهم بــدوري ودافعيتــي نحــو
أن أكــون إيجابيــة وقياديــة فــي كل وقــت ومــع كل مســؤولية تســند

إلــي أتطلــع إلــى أن أكــون قــادرة علــى العمــل والعطــاء واإلخــاص

حتــى وصلــت إلــى رئاســة المجلــس االستشــاري جميعهــا كانــت
حاضــرة فــي هــذا المشــهد الجميــل،

كــم يســعدني أن أبــارك المشــروع الوليــد واإلعالمــي وان أهنــئ

أســاتذتها وغــدت بمــا تســطره فــي صفحاتهــا نبراســا للعطــاء

خريجــي الجامعــة ومــن قــراء هذا العدد أن نوكد اعتزازنا أوال بالجامعة

وشــكرنا ثانيــا لرائــد هــذا النجــاح صاحــب الفكــر والقلــم حضــرة صاحــب

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو

المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة رئيــس جامعــة الشــارقة بــأن غــدت
الجامعــة منــارة علميــة وبلغــت مراتــب عليــا لتكــون جامعــة علميــة

أكاديميــة شــاملة.

القيادة العامة لشرطة الشارقة

اســتقبل ســعادة اللــواء ســيف الــزري الشامســي
قائــد عــام شــرطة الشــارقة الدكتــور عبداللــه ســالم

بــن حمــودة رئيــس الرابطــة فــي مقــر القيــادة العامــة
لشــرطة الشــارقة ،وهدفــت الزيــارة لبحــث ســبل التعــاون

وتعزيزهــا بيــن الطرفيــن فــي مختلــف المجــاالت،

رافــق رئيــس الرابطــة فــي الزيــارة كال مــن وليــد عــارف
األصبحــي رئيــس اللجنــة اإلعالميــة  ،ومــروة محمــد
الســويدي رئيــس لجنــة التســويق وحمــد غريــب عضــو
اللجنــة التنفيذيــة للرابطــة  ،وفــي ختــام الزيــارة تــم تبــادل
الــدروع التذكاريــة.
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أكاديمية العلوم الشرطية

اســتقبل ســعادة العقيــد الدكتــور محمــد خميــس العثمنــي مديــر

عــام أكاديميــة العلــوم الشــرطية فــي مكتبــة ،الدكتورعبداللــه
ســالم بــن حمــودة الكتبــي رئيــس رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة

وعقــد الجانبــان اجتماعــا بحثــا خــال أوجــه التعــاون الثنائــي وســبل

تعزيــزه  ،كمــا قــدم العقيــد العثمنــي شــرحا حــول دور االكاديميــة
األمنــي والعلمــي والمهــام التــي تؤديهــا فــي عملية نشــر الوعي
األمنــي بيــن طلبــة الجامعــة الذيــن تســتقبلهم األكاديميــة خــال
فتــرة التدريــب الصيفــي  ،باإلضافــة لصقــل مهاراتهــم وخبراتهــم

وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات الضروريــة فــي مجــال العمــل
األمنــي واإلداري .

وناقــش الجانبــان خــال اللقــاء احتياجــات ســوق العمــل لبعــض

التخصصــات ومــدى إمكانيــة توفيــر شــواغر وفــرص باألكاديميــة

لخريجــي جامعــة الشــارقة ،كمــا بحثــا التعــاون فــي مجــال التبــادل
العلمــي وإمكانيــة مشــاركة خريجــي جامعــة الشــارقة مــن حملــة

دائرة المالية المركزية بالشارقة

اســتقبل الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي عضــو المجلــس

التنفيــذي إلمــارة الشــارقة  ،رئيــس دائــرة الماليــة المركزيــة
بالشــارقة  ،وفــد رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة وذلــك بمقــر
دائــرة الماليــة المركزيــة حيــث رحــب الشــيخ برئيــس وأعضــاء الرابطــة

وأكــد ســعادته بلقــاء نخبــة مــن خريجــي الجامعــة  ،مبدئــا اســتعداد
الدائــرة علــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات خريجــي الجامعــة وتقديــم

وورش تدريبيــة ومحاضــرات واالســتفادة مــن االبحــاث العلميــة بمــا
يســهم فــي تأهيــل خريجــي الجامعــة وبمــا يتناســب مــع مايتطلبــة
ســوق العمــل مــن إحتياجــات وفــي ختــام اللقــاء قــدم رئيــس رابطــة
الخريجيــن الدكتــور عبداللــه ســالم بــن حمــودة درع تــذكاري للشــيخ

محمــد بــن ســعود القاســمي  ..وضــم الفــد إلــى جانــب رئيــس
الرابطــة المهنــدس راشــد عبيــد المطروشــي نائــب رئيــس الرابطــة

وحمــد غريــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة للرابطــة ..

الشــهادات العليــا فــي مناقشــة رســائل الماجســتير لطلبــة
األكاديميــة وتقديــم محاضــرات لمنتســبي بكالوريــوس العلــوم

الشــرطية والدراســات العليــا.

كمــا قــدم الدكتــور بــن حمــودة شــرحا حــول رابطــة خريجــي جامعــة
الشــارقة ،وكافــة التســهيالت والخدمــات التــي تقدمهــا لخريجــي
الجامعــة ،وعــن األهــداف المســتقبلية للرابطــة كمــا شــكر مديــر

االكاديميــة علــى إتاحــة الفرصــة لمثــل هــذا اللقــاء والــذي يفتــح
مجــاالت تعــاون بشــكل أوســع تســهم فــي االســتفادة مــن
الخبــرات..

وفــي ختــام اللقــاء تبــادل الجانبــان الــدروع التذكاريــة ..حضــر اللقــاء
إلــى جانــب رئيــس الرابطــة مــروة محمــد الســويدي رئيــس لجنــة

التســويق فــي الرابطــة..

وزارة تطوير البنية التحتية

اســتقبل معالــي الدكتــور المهنــدس عبداللــه بلحيــف النعيمــي

وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة ،وفــد رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة
وذلــك فــي مقــر الــوزارة ،ضــم الوفــد الدكتــور عبداللــه ســالم
بــن حمــودة الكتبــي رئيــس الرابطــة والمهنــدس راشــد عبيــد

المطروشــي نائــب رئيــس الرابطــة ،ومــروة محمــد الســويدي
رئيــس لجنــة التســويق ،وحمــد غريــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة
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مركز هداية في أبوظبي

زار وفــد مــن رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة برئاســة المهنــدس
راشــد عبيــد المطروشــي نائــب رئيــس الرابطــة وحمــد غريــب عضــو

اللجنــة التنفيذيــة للرابطــة مركــز هدايــة فــي أبوظبــي وكان فــي
اســتقبال الوفــد الســيد مقصــود كــروز رئيــس المركــز بحثــا خــال

اللقــاء ســبل التعــاون بيــن الرابطــة والمركــز ..كمــا عــرف المهنــدس
بــدور رابطــة الخريجيــن واألهميــة الكبيــرة التــي يوليهــا صاحــب

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة فــي دعــم الخريجيــن فــي شــتى

المجــاالت ..وفــي ختــام اللقــاء تبــادل الطرفــان الــدروع التذكاريــة..

دائرة الحكومة اإللكترونية بالشارقة

التقــى ســعادة الشــيخ خالــد بــن أحمــد القاســمي مديــر عــام
دائــرة الحكومــة اإللكترونيــة ،وســعادة نــور النومــان مديــر الدائــرة،

بوفــد رابطــة الخريجيــن الــذي زار مقــر دائــرة الحكومــة اإللكترونيــة
بالشــارقة ..بحثــا فيــه ســبل التعــاون بيــن الجانبيــن ،كمــا ناقشــا

ســبل اســتغالل طاقــة الخريجيــن فــي المجــاالت الرقميــة والتــي
مــن شــأنها أن تســهم فــي تقديــم خدمــات مطــورة ومبتكــرة فــي

كال مــن
ظــل المتســارعات الرقميــة التــي نشــهدها ..ضــم الوفــد ً
الدكتــور عبداللــه ســالم بــن حمــودة الكتبــي رئيــس الرابطــة وحمــد
غريــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة للرابطــة  ..وفــي ختــام اللقــاء تبــادل

الطرفيــن دروع تذكاريــة ...

مدينة الشارقة لإلعالم (شمس )

زار وفــد رابطــة الخريجيــن مقــر مدينــة الشــارقة لإلعــام « شــمس

« كان فــي اســتقبال الوفــد ســعادة الدكتــور خالــد عمــر المدفــع
رئيــس مدينــة الشــارقة لإلعــام  ،وشــهاب أحمــد الحمــادي مديــر
المدينــة  ،ناقــش الجانبــان خــال اللقــاء عــدد مــن الجوانــب التــي
مــن شــانها أن تدعــم خريجــي الجامعــة وتتيــح لهــم فــرص العمــل

المســتقبلية خصوصــاً فــي ظــل إتاحــة المدينــة لعدد مــن المميزات
التــي مــن الممكــن أن يســتفيد منهــا الخريــج  ،وفــي نهايــة اللقــاء
وقــع ســعادة الدكتــور خالــد عمــر المدفــع بصفتــه رئيــس مدينــة
الشــارقة لإلعــام (شــمس ) والدكتــور عبداللــه ســالم بــن حمــودة

بصفتــه رئيــس الرابطــة وقعــا مذكــرة رعايــة كــون شــمس هــي
الراعــي الماســي للرابطــة  ..وفــي ختــام اللقــاء تبــادل الجانبــان

الــدروع التذكاريــة ..رافــق رئيــس الرابطــة خــال الزيــارة وليــد عــارف
األصبحــي رئيــس اللجنــة اإلعالميــة وحمــد غريــب عضــو اللجنــة
التنفيذيــة للرابطــة..

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية

اســتقبل اللــواء الركــن الطيــار الشــيخ أحمــد بــن طحنــون بــن محمــد

آل نهيــان رئيــس هيئــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة ،وفــد رابطــة
خريجــي جامعــة الشــارقة ،بحــث فيــه الجانبــان ســبل التعــاون بيــن
الطرفيــن ،ضــم وفــد رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة الدكتــور

عبداللــه ســالم بــن حمــودة الكتبــي رئيــس الرابطــة ،والمهنــدس

راشــد عبيــد المطروشــي نائــب رئيــس الرابطــة ،ومــروة محمــد
الســويدي رئيــس لجنــة التســويق ،وحمــد غريــب عضــو اللجنــة
التنفيذيــة ..وفــي ختــام اللقــاء تســلم اللــواء الركــن الطيــار الشــيخ
أحمــد بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان درع تــذكاري مــن رابطــة

خريجــي جامعــة الشــارقة..

7
أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة

د .عبد الله سالم بن حموده الكتبي
 -رئيس رابطة الخريجين

 -عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة

حمدة علي حسن البلوشي
م .راشد عبيد راشد المطروشي

 -نائب رئيس رابطة الخريجين

فيصل علي مراد محمد

 -رئيس اللجنة الثقافية والرياضية

إدارة الدراسات والبحوث العقارية – دائرة
األراضي واألمالك دبي

وليد عارف األصبحي

 -رئيس اللجنة اإلعالمية

 -مراسل ومحرر أخبار – مؤسسة الشارقة لالعالم

حمد حسن غريب

 -رائد أعمال

 -عضو اللجنة التنفيذية

 -رئيس لجنة شؤون رابطة الخريجين

مدير القضايا – مركز الشارقة للتحكيم التجاريالدولي « تحكيم»

هال محمد أحمد سليمان

 -رئيس لجنة التطوير واستشراف المستقبل

 -ضابط األنشطة الطالبية  -جامعة الشارقة

عائشة غربي حمد

 -عضو اللجنة التنفيذية

مروة محمد عبد الرحمن السويدي
 -رئيس لجنة التسويق
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ورشة تدريبية

نطمــت رابطــة الخريجيــن ورشــة بعنــوان « كــن األول» للمــدرب
العالمــي محمــد الطيــب  ،إذ بحثــت الورشــة مجموعــة متنوعــة
مــن المحــاور واألهــداف بشــكل عملــي منهــا كيفيــة تعزيــز الثقــة
بالنفــس ،وتغييراالعتقــاد ،وكيفيــة إدارة الوقــت وتحديــد األهداف

والوصــول إليهــا طبقــاً لألولويــات.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

شــاركت رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة وللمــرة األولــى فــي
الحــدث الثقافــي األبــرز علــى مســتوى إمــارة الشــارقة ودولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمعــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب
فــي دورتــة الســابعة والثالثيــن ،واســتقبل طــوال  10أيــام عــدد

مــن زوار المعــرض وخريجــي الجامعــة ..

وتضمنــت منصــة الرابطــة عــرض أبــرز إصــدارات لبعــض خريجيهــا كمــا
عرضــت عــدداً مــن رســائل الماجســتير ،والدكتــوراة الخاصــة بخريجــي

جامعــة الشــارقة.

كمــا دشــنت خــال مشــاركتها الفهــرس اإللكترونــي والــذي

رحلة العمرة للخريجات

نظمــت رابطــة الخريجيــن رحلــة ألداء مناســك العمــرة خــال شــهر

رمضــان بدعــم مــن هيئــة آل مكتــوم الخيريــة كنــوع مــن الدعــم

المســتمر ألنشــطة الجامعــة تقديــراً للمكانــة المرموقــة التــي

تحظــى بهــا الجامعــة .

يتضمــن جميــع البحــوث والرســائل المقدمــة مــن قبــل الخريجيــن .

هــذا وشــهد ركــن التواقيــع الخــاص بالمعــرض توقيــع عــدد مــن
الخريجيــن لكتبهــم  ،حيــث وقــع الدكتــور أيمــن الســامرائي إلصــدارة

الثالــث مــن الكتــب « والــذي حمــل عنــوان الرخــص الفقهيــه

وتطبيقاتهــا علــى أحــكام النــازح.

رحلة إلى اليابان

نظمــت رابطــة الخريجيــن رحلــة ثقافيــة ســياحية للخريجــات

إلــى اليابــان  ،وتخلــل برنامــج الرحلــة زيــارة عــدد مــن المواقــع

الســياحية والجامعــات فــي اليابــان وإســتغرقت الرحلــة 9
أيــام ،حيــث جــاءت الرحلــة ضمــن خطــة الرابطــة الســنوية

فــي تنظيــم عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات لخريجيهــا خــال
العــام.

9

ملتقى الخريجين مع مجلس الجامعة

نظمــت رابطــة الخريجيــن ملتقــى الخريجيــن تحــت شــعار « بكــم و معكــم نكمــل العطــاء» مــع ســعادة األســتاذ الدكتــور حميــد مجــول النعيمــي

مديــر الجامعــة و عمــداء الكليــات ،لمناقشــة قضايــا الخريجيــن وبحــث ســبل التواصــل ،و التعــاون بيــن الجامعــة والخريجيــن.

الجلسة الرمضانية تبحث في تحديات أسواق العمل أمام الخريجين
تحــت عنــوان «الخريــج وتحديــات ســوق العمــل» ،نظمــت رابطــة

والموضوعــات المتعلقــة بالخريجيــن ،كاحتياجــات ســوق العمــل

ســوق العمــل والتوظيــف للخريجيــن.

المناســب ،بمــا يتماشــى مــع قــدرات الطالــب الشــخصية ،مــع حــث

الخريجيــن بجامعــة الشــارقة مجلســها الرمضانــي ،لمناقشــة تحديــات
أدار الجلســة اإلعالمــي حامــد بــن محمــدي أحــد خريجــي الجامعــة،

وحضــر الجلســة عــدد مــن المســؤولين فــي الدوائــر الحكوميــة

بالشــارقة و أعضــاء الهيئــة  ،حيــث نوقشــت العديــد مــن القضايــا

لبعــض التخصصــات ،و طــرق توجيــه الطلبــة الختيــار التخصــص
الجامعــة علــى إدراج تخصصــات تلبــي احتياجــات الدولــة للوظائــف

ا لمســتقبلية .

مجلة
رابطة خريجي جامعة الشارقة

أوسمة تزين صدور خريجي الجامعة
#خريجونا_نتفخر_بكم

هكذا هم خريجو جامعة الشارقة ،إذ أنها فخورة بخريجيها ،وبما حققوه من إنجازات تخدم الوطن..
أميرة حارب الكتبي

موظفــة فــي دائــرة األراضــي واألمــاك –
الماجســتير التنفيــذي فــي إدارة األعمــال 2014

حصلــت علــى وســام أفضــل موظــف

فــي المجــال اإلشــرافي عــن بقية الجهات

الحكوميــة فــي إمــارة دبــي ،وذلــك ضمــن
برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز .

المهندس راشد عبيد المطروشي

نورة ناصر الكربي

ماجستير علم االجتماع التطبيقي 2012

حصلــت علــى جائــزة الشــارقة للعمــل
التطوعــي فئــة ســفراء التطــوع (ســفرا

الخيــر)

نائــب رئيــس رابطــة خريجــي جامعــة الشــارقة –

بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة المدنيــة 2009

حصــل علــى جائــزة أفضــل ضابــط

هندســي وذلــك ضمــن جائــزة وزيــر

ا لد ا خليــة

شيخة ناصر الكربي

ماجستير علم االجتماع التطبيقي 2017

حصلــت علــى المركــز الثانــي بجائــزة

فاطمة درويش البشري

موظفة في دائرة األراضي واألمالك

بكالوريوس في القانون 2015

الشــباب العربــي المتميــز فــي مجــال

العمــل

الشــبابي

التطوعــي

والعــام)

محــور

وذلــك

(العمــل
خــال

مشــاركتها فــي المهرجــان الســنوي

حصلــت علــى وســام دبــي لموظــف

الحــادي عشــر للشــباب العربــي المتميــز

دبــي وذلــك ضمــن برنامــج دبــي لــأداء

العربيــة الشــابة

الجديــد المتميــز علــى مســتوى إمــارة
الحكومــي المتميــز .

مبادرات رابطة
الخريجين خالل
دورتها الحالية

والمؤتمــر الســنوي األول للقيــادات

مبادرة الفهرس اإللكتروني
لرسائل الماجستير والدكتوراه
في موقع رابطة الخريجين.

طلبــة الجامعــة وخريجيهــا  ،وبــث مفاهيــم

بثــت الفرحــة فــي نفــس خريجــي طلبــة

وحثهــم علــى اســتمرار العطــاء المتبــادل

مبادرة صندوق التكافل

جــاءت مــن منطلــق حــرص الرابطــة فــي رعايــة

نالــت هــذه المبــادرة نجاحــاً كبيــراً  ،إذ

االنتمــاء والــوالء بيــن صفــوف الخريجيــن ،

الدراســات العليــا ،حيــث تــم عــرض

والتعــاون مــع الجامعــة مــن أجــل الرقــي

مجهودهــم البحثــي و تحصيلهــم

العلمــي ،مــن خــال تقديــر الجامعــة

للرســائل العلميــة وإبــراز إنجــازات
خريجيهــا المتميزيــن فــي البحــث
ا لعلمــي .

بخدمــة المجتمــع  ،فتــم إنشــاء صنــدوق
تكافــل لخريجــي جامعــة الشــارقة  ،الهــدف
منــه تغطيــة المبالــغ المرصــودة فــي ذمــة
المعســرين غيــر القادريــن علــى تســديدها

الســتالم شــهادتهم ،وذلــك وفــق شــروط

وآليــة محــددة.

11
و توالت الذكريات

التــزال تلــك اللحظــات تســيطر علــى مخيلتــي

بــل وترتكــز فــي مقدمــة ذكريــات التحاقــي
بجامعــة الشــارقة ،والدخــول بالخطــأ إلــى الجامعــة

بــدال مــن جامعــة الشــارقة باحثــاً عــن
األمريكيــة
ً
مبنــى القبــول والتســجيل  ..لحظــات كلمــا

تذكرتهــا ابتســم ال إراديــاً لموقــف كان فــي بدايــة
مشــوار التحصيــل العلمــي والمعرفــي ..

فرحلــة الجامعــة الدراســية كانــت مليئــة بــكل
مايحلــم بــه أي طالــب يريــد اإللتحــاق بالجامعــة ،
جانــب أكاديمــي يشــمل النظــري والعملــي ،

وليد عارف عبدالله األصبحي
رئيس اللجنة اإلعالمية
رابطة خريجي جامعة الشارقة

وأنشــطة طالبيــة والصفيــة  ،ورحــات علميــة

وترفيهيــة والكثيــر ...

اليــوم بتنــا نســتذكر تلــك اللحظــات التــي بدأنــا

نحكيهــا فــي كل مــرة وخــال مرورنــا وزيارتنــا لهــذا
المــكان فقــد بــات منــا ونحــن لــه عاشــقون  ..نعــم
كانــت هنــا أجمــل الذكريــات ..

من فيض
المكرمين

جام َعتي..حياتــي في الســنوات الجامعية
وفخــورةٌ ِب ِ
َفخــورةٌ ِبنَ فســي َ ..

كانــت مــن أجمــل الســنوات ،ذلــك ألننــي اختــرت المجــال الــذي أحبــه
ألبــدع فيــه ،وبالفعــل أبدعــت فيــه مــن داخــل وخــارج التخصــص ..

قمــت بعمــل العديــد مــن األفــام القصيــرة ،والطويلــة إلــى جانــب
اإلعالنــات ،وتغطيــه الفعاليــات التــي تقــام فــي الكليــة ،وشــاركت في

العديــد مــن المشــاريع ،حيــث كنــت نائبــة نــادي التصويــر الفوتغرافــي،
نظمــت بعــض الورشــات ،وقمــت بتغطيــة بعــض فعاليــات الجامعــة
مثــال تصويــر خريجــات جامعــة الشــارقة.

شــاركت فــي مســابقة التصويــر الفوتوغرافــي فــي مهرجــان حيــاة
الشــعوب ســنه  ،2017وحصلــت علــى المركــز الثانــي ،وشــاركت أيضــاً

فــي مســابقة التصويــر الفوتوغرافــي ســنه  2018فــي مهرجــان حيــاه
الشــعوب وحصلــت علــى المركــز الثانــي ،كمــا شــاركت فــي العديــد
مــن الورشــات وللــه الحمــد وفقــت فيهــا ،فمــن يحــب تخصصــه يبــدع

فيــه ،أحببــت قبــل تخرجــي مــن الجامعــة ،أن أضــع بصمــة جميلــة ،فقمت
بعمــل معــرض تصويــر خــاص ألعمالــي وإنجازاتــي فــي مهرجــان حيــاه
الشــعوب.

وبعــد تخرجــي مــن الجامعــة أحببــت أن يكــون لــي عمــل خــاص أمــارس
فيــه تخصصــي كهوايــة ،فأصبحــت اآلن صاحبــة مشــروع اســتديو

اللحظــات المميــزه «@ »Special_moments18أقــوم بإعــداد أفــام

خولة أحمد بوكاله لوتاه
بكالوريوس االتصال في اإلعالم اإلكتروني

قصيــرة وطويلــة ،و أعمــل كمصــورة لتغطيــة مختلــف الحفــات
والمناســبات ،وبعــض األعمــال األخــرى.

مجلة
رابطة خريجي جامعة الشارقة

حكايات نفخر بها لخريجين وخريجات ،شهد المحك تفوقهم

رحاب جامعةِ الشارقة
العمر ....في
ِ
رحلة ُ
رحلــة ظننتهــا طويلــة ولكنهــا مــرت خاطفــة ،قرابــة عشــرة أعــوام وأكثــر ،ثــاث درجــات علميــة ،تنقلــت فيهــا

مــن البكالوريــوس إلــى الماجســتير ثَ ــم الدكتــوراه ،حافظــت فيهــا علــى الجــد واالجتهــاد والتميــز ،الكثيــر

ممــن يحــرص علــى إكمــال ومواصلــة دراســته ،تجــده فــي كل درجــة علميــة يبحــث عــن جامعــة مختلفــة عــن

األخــرى؛ ِلجــل أن يتــزود مــن العلــم الكثيــر ،وأن تكــون شــهاداته أكثــر رصانــة وقــوة؛ أمــا أنا فحالتــي مختلفة؛

لحرصــي علــى إكمــال تلــك المســيرة العلميــة فــي رحــاب جامعــة الشــارقة؛ لننهــل مــن علمهــا وعلــم بانيهــا

ومؤسســها ،لــم يقتصــر األمــر علــى العلــم فحســب؛ بــل المهــارات اإلبداعيــة ،صقــل الشــخصية ،وغيرهــا

الكثيــر ،مــن خــال األنشــطة الالصفيــة والفعاليــات التــي كانــت تقيمهــا الجامعــة لطلبتهــا.

ال أجامــل إن قلــت أن الجامعــة كانــت بمثابــة العائلــة التــي تربيــت وترعــرت فيهــا ،ولــكل عائلــة ال بــد

وغالبــا مــا يكــون ذلــك هــو األب ،واألب لعائلتــي -جامعــة
مــن مســؤول يقــوم علــى رعايتهــا وشــؤونها،
ً
الشــارقة -هــو ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي -حفظــه اللــه -الــذي

د.أيمن صالح السامرائي
دكتوراه في الفقه وأصوله
األستاذ المساعد بجامعة بوليتكنك
أبوظبي-العين

احتضننــي ورعانــي فــي هــذه اإلمــارة الباســمة والجامعــة المباركــة ،والــذي كان يحــرص علــى متابعتــي
ـض كرمــه ورعايتــه لــي ،اليــوم وأنــا أقــف أمــام طلبتــي ،الــكل
ـض مــن فيـ ِ
بشــكل مباشــر ودائــم ،وهــذا غيـ ٌ
يشــعر بتميــزي واختالفــي فــي الطــرح أثنــاء المحاضــرات ،ومــا ذاك إال ألنــي مــن جامعــة الشــارقة ،بــل
كثيـ ًـرا مــا أســمعهم يتهامســون فيمــا بينهــم بــأن أســتاذنا مــن جامعــة الشــارقة ولذلــك هــو مميــز ،وهــذا

يدعــو إلــى مزيــد مــن الفخــر واالعتــزاز ،فيــا والــدي صاحــب الســمو هاهــو زرعــك قــد أثمــر ،وســنبقى
علــى نهجــك ومســيرتك ونُ عــزز ذلــك فــي نفــوس طلبتنــا ،وســنبقى األبنــاء األوفيــاء لهــذا البلــد الطيــب
وأهلــه ،واإلمــارة الباســمة ،والجامعــة األم -جامعــة الشــارقة-رحلتي مــا انتهــت فمــا زال فيهــا الكثيــر.

إنجازات يسطرها خريجو

جامعة الشارقة

أعــدت أنشــطة طالبيــة فــي الجامعــة ،وانظمــت إلــى مجلــس طلبـــة جامعــة الشــارقة وشــاركت فــي

تنظيــم الفعاليــات ،واألعمــال التطويـــة كتغطيــة أولومبيــاد مركــز الثقــة للمعاقيــن.

أول أماراتيـــة مهندســـة فــي قســم تخطيــط لعمليــات نقــل الطـــاقة فــي دبــي (وحــدة التدشــين)،وعملــت كمهنــدس طـــوارئ لقيــادة مركــز التحكــم فــي ورســان والنجمـــة

و تولت تدشين أول محـــطات إكسبو  ،2020وهي أول مواطنة في اإلدارة تقوم بتجهيز وتطويررســومات الشــبكة الكهربائيــة ،وقواعــد البيانــات المرتبطة بطريقة مبتكرة.

-كما أنها خريجة برنامج التميز للقيادة المستقبلية للطاقة.

قدمــت العديــد مــن األفــكار ،والمشــاريع التــي تخــدم األهــداف االســتراتيجة ضمــن نطــاق اإلدارةوالقطــاع ،والتــي تــم اعتمادهــا ووتطبيقهــا  ،وحائــزة علــى المركــز األول فــي جائــزة الموظــف
الفنــي التقنــي المتميــز علــى مســتوى القطــاع لعــام .2017

-تــم اختيــاري كنائــب رئيــس لمـــجلس شــباب فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي فــي دورتــه األولــى

المهندسة فاطمة عبدالله
محمـد آل علي
بكالوريوس العلوم في
الهندسة الكهربائية
واإللكترونية
مهندس أول عمليات
التخطيط في قطاع النقل

،والتــي اشــتملت علــى إعــداد وتنفيــذ مــا يقــارب  12فعاليـــة للشــباب .

كذلــك قمــت بقيــادة فريــق االســتدامة فــي أول خلــوة للشــباب علــى مســتوى القطــاع والهيئــة،وحصلــت علــى مخرجــات تــم عرضهــا وتطبيقهــا علــى نطــاق القطــاع.

حائزة على المركز األول لجائزة الموظف الفني التقني المتميز على مستوى الهيئة 2018طموحي و خططي المستقبلية :

 -أول مواطنة لقيادة مركز تحكم ديوا في ورسان .

 -أول خبيرة إماراتية في عمليات التدشين.
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سعد عبدالله الربيعان
بكالوريوس العالقات العامة
مستشار السمعة الوطنية والتواصل الحكومي
رســم الكويتــي ســعد عبداللــه الربيعــان فــي مخيلتــه مســتقبل

دولــة اإلمــارات ،ومؤتمــر لنتحــاور  ،٢٠١٧والقمــة العالميــة للقيــاس

جامعــة الشــارقة ،حيــث الحــظ مــن خــال تدريبــه الميدانــي ومشــروع

كمــا ينشــر الربيعــان مقــاالت دوريــة متخصصــة فــي مجــال االتصــال

مســيرته المهنيــة منــذ ابتعاثــه لدراســة العالقــات العامــة فــي
التخــرج فــي وكاالت العالقــات العامــة االستشــارية أنهــا تفتقــر
للفهــم العميــق للمجتمعــات المحليــة ،ممــا عــزّ ز مــن إيمانــه بــأن

اإلعالمــي ،وغيرهــا.

الحكومــي فــي جريــدة القبــس الكويتيــة ،وهــو يتمتــع بعضويــة

الجمعيــة األمريكيــة للعالقــات العامــة  PRSAمنــذ العــام .2011

الشــباب الخليجــي قــادر علــى إحــداث التغييــر المطلــوب فــي صناعــة

من مبادراته وإنجازاته

تقلــد الربيعــان العديــد مــن المناصــب فــي القطاعيــن الحكومــي

مثــل :اســتراتيجيات االتصــال الحكومــي ،اإلحاطــات اإلعالميــة ،بنــاء

لمجلــس الــوزراء بدولــة اإلمــارات منــذ تأسيســه عــام  ،2009حيــث

المحتــوى اإلعالمــي ،وضــع الخطــط والحمــات االتصاليــة للقوانيــن

الحكومــي وكان فــي حينهــا األصغــر ســناً فــي هــذا المنصــب فــي

الرصــد والتحليــل اإلعالمــي لقضايــا الــرأي العــام ذات األهميــة ،بنــاء

التواصــل والعالقــات العامــة بكفــاءة عاليــة.

أســهم الربيعــان فــي إطــاق عــدد مــن المبــادرات والمشــاريع

والخــاص ،منهــا فــي مكتــب االتصــال الحكومــي فــي األمانــة العامــة

أنظمــة المتحــدث الرســمي ،إدارة العالقــات اإلعالميــة ،صناعــة

تــدرج فــي الســلم الوظيفــي ليتبــوأ منصــب مستشــار التواصــل
ّ

والتشــريعات الحكوميــة ،تقييــم األداء االتصالــي للجهــات الحكوميــة،

تاريــخ مجلــس الــوزراء إلــى جانــب األعمــال الحــرة.

نظــام للرســائل اإلعالميــة الحكوميــة.

أنجــز الربيعــان العديــد مــن المهــام اإلعالميــة واالستشــارية فــي

كمــا أســهم فــي إعــداد أكثــر مــن  5أدلــة إرشــادية لتوحيــد معاييــر

فــي تنظيــم وإدارة العديــد مــن الفعاليــات الدوليــة الكبــرى التــي

جهــة حكوميــة فــي دولتــي اإلمــارات والكويــت ،وشــارك فــي

والقمــة العالميــة لريــادة األعمــال ،وقمــة مجالــس األجنــدة العالميــة

مطبوعــة لجهــات محليــة ودوليــة تتنــوع فــي محتواهــا بيــن التقاريــر

والمنتــدى االقتصــادي العالمــي.

إلــى جانــب عضويتــه فــي فريــق تســويق المشــاريع التنمويــة التابــع

مشــاريع ذات صلــة برئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء ،وشــارك

وممارســات االتصــال الحكومــي علــى مســتوى أكثــر مــن ١٠٠

اســتضافتها دولــة اإلمــارات ،مثــل القمــة العالميــة للحكومــات،

إعــداد محتــوى أكثــر مــن  ٦مواقــع إلكترونيــة ،وأكثــر مــن  ٧إصــدارات

التــي تنظــم ســنوياً بتعــاون مشــترك بيــن حكومــة اإلمــارات

الســنوية ،والكتيبات/المطويــات التعريفيــة ،والنشــرات الصحفيــة.

حيــث ســاهم الربيعــان بتأســيس أول مجلــس أعمــال كويتــي

لمجلــس الــوزراء الكويتــي كمستشــار اتصــال.

بدبــي فــي العــام  2016تحــت مظلــة غرفــة دبــي بمشــاركة نخبــة
مــن الشــركات ورواد األعمــال الكويتييــن بالدولــة ،وال يــزال يشــغل

منصــب األميــن العــام للمجلــس.

كان الربيعــان ضمــن الفريــق المؤســس لشــركة «الســدرة للشــؤون
الحكوميــة» التابعــة لمجموعــة شــركات دبــي القابضــة ،التــي كانــت

األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى المنطقــة ،ثــم انضــم لفريــق
الشــؤون الحكوميــة فــي شــركة «ويبرشــاندويك» بدبــي ،المصنفــة

ضمــن أكبــر وكاالت العالقــات العامــة فــي العالــم.
مساهمات معرفية

ريادة األعمال

لــم يكتــف الربيعــان بالعمــل المؤسســي ،بــل بــادر بإطــاق عــدداً

توجهــا بتأســيس 3
مــن المبــادرات والمشــاريع الرياديــة المبتكــرة ّ
مشــاريع تجارية ،كان آخرها «ســلكة» الشــركة المتخصصة في ابتكار

المبــادرات االجتماعيــة والوطنيــة وتقديــم الحلــول االستشــارية
فــي العالقــات العامــة واالتصــال الحكومــي ،ومــن أبــرز مبادراتهــا:
« فلــس بالنيــت» وهــو برنامــج يســتهدف األطفــال والشــباب

فــي دولــة اإلمــارات مــن خــال توعيتهــم بمهــارات الثقافــة الماليــة
شــيق.
بأســلوب تفاعلــي
ّ

أول ســفير إقليمــي لجائــزة الشــارقة لالتصــال الحكومــي التابعــة

والربيعــان حاصــل علــى دبلــوم مهنــي فــي ريــادة األعمــال فــي

كمــا يشــغل عضويــة لجنــة تأليــف أول كتــاب أكاديمــي فــي االتصــال

كمــا تــم اختيــاره مرشــداً ريادياً فــي «جائزة المبدعيــن» التي تنظمها

الحكومــي التابــع للمكتــب اإلعالمــي.

الرابعــة للمنتــدى الدولــي لالبتــكار وريــادة األعمــال  ،2019ليقــدم

للمكتــب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة.

مشــروع تخــرج يعتمــد علــى توظيــف االتصــال لخدمــة المجتمــع.

الحكومــي باللغــة العربيــة تحــت إشــراف المركــز الدولــي لالتصــال

غرفــة الشــارقة بالتعــاون مــع جامعــة الشــارقة ضمــن فعاليــات الــدورة

وشــارك كمتحــدث أو مديــر حــوار أوضيــف رئيســي فــي حلقــات

استشــاراته للطــاب المشــاركين فــي الجائــزة

شــبابية المنضويــة تحــت مظلــة وزيــرة الدولــة لشــؤون الشــباب فــي

مجلة
رابطة خريجي جامعة الشارقة

بأقالم خريجي و خريجات الجامعة

وسائل التواصل االجتماعي
وانعكاساته على الحوار األسري

بقلم :فاطمة علي البلوشي
ماجستير علم االجتماع التطبيقي

يشــهد العالــم المعاصــر مجموعــه مــن التغيــرات المتســارعة

الشــباب.

قريــة كونيــة تنتقــل فيهــا المعلومــات إلــى جميــع أنحــاء الكــرة

يعيــش فــي العالــم االفتراضــي أكثــر ممــا يعيــش فــي العالــم

فــي مجــال االتصــال و تقنيــة المعلومــات ،ممــا جعــل العالــم
األرضيــة فــي أجــزاء مــن الثانيــة،وال شــك أن هــذه التغيــرات لهــا
تأثيــر مباشــر علــى األفــراد و المؤسســات المكونــة للمجتمعــات،

ممــا دفعهــا بقبــول هــذه المســتحدثات و التكيــف معهــا لتحقيــق

االســتفادة ،ممــا تقدمــه مــن مزايــا فــي جميــع المجــاالت.

ممــا دفــع بــي التأمــل فــي واقــع المجتمــع الحديــث الــذي
الواقعــي ،إلــى التســاؤل حــول واقــع الحــوار داخــل األســرة الــذي

يعتبــر أســاس العالقــات األســرية نتيجــة تأثيــر وســائل التواصــل

االجتماعــي عليه،مــع مــا نشــرته العديــد مــن الدراســات حــول
اآلثــار الســلبية لهــذه الوســائل علــى العالقــات األســرية ،حيــث

لــذا تمثــل األســرة عمــاد البنيــان االجتماعــي ،حيــث يقــوم علــى

أفقــدت أفرادهــا القــدرة علــى التعامــل مــع البشــر و ممارســة

أفرادهــا ،و تهيئهــم حتــى يكونــوا مواطنيــن صالحيــن ،إال أن

معــزوال عــن أفرادهــا اآلخريــن
إذ أصبــح كل فــرد فــي األســرة
ً

عاتقهــا العديــد مــن الوظائــف التــي تهــدف إلــى إشــباع احتياجــات
بنيــان األســرة و وظائفهــا و العالقــات بيــن أفرادهــا ،قــد شــهدت
تأثــراً كبيــراً بمــا عرفــه العصــر الحديــث مــن التقــدم التكنولوجــي،

وكان لمواقــع التواصــل االجتماعــي الــدور البــارز فــي ذلــك ،فقــد

احتلــت هــذه المواقــع علــى الرغــم مــن حداثــة تكوينهــا مكانــة

مرتفعــة مــن اهتمامــات المجتمــع ،وخاصــة بالنســبة لشــريحة

قواعــد التعامــل االجتماعــي الســليم.

ســواء كانــت هــذه العزلــة جســمانية فــي شــكل انفصــال عــن
اآلخريــن فــي حجــرات خاصــة أم كانــت معنويــة.

وتبــرز مظاهــر العزلــة الرقميــة علــى األســرة مــن خــال مــا
نالحظــه مــن انقطــاع للحــوار بيــن الزوجيــن ،و بيــن اآلبــاء و االبنــاء،

ممــا ينعكــس ذلــك علــى االســتقرار األســري.
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إحــدى ممكنــات نجــاح أي مشــروع اســتثماري أو اقتصــادي هــو وجــود
رأس مــال كافٍ لتطبيــق المشــروع ،و تحقيــق العائــد المرجــو  ،فنجــاح

الــدول يبنــى مــن خــال رأس المــال البشــري لديهــا ،ألنــه المحــرك
األساســي ليــس القتصــادات الــدول وحســب ،ولكــن لتطورهــا ونقــل

الفكــر إلــى آفــاق أوســع وطموحــات أكثــر ،وآمــال عاليــة .

قيــادة دولتنــا الحبيبــة تثــق فــي أن أســاس نجــاح الــدول هــو فــي
بنــاء اإلنســان القــادر علــى العمــل واإلنتــاج ،وتعزيــز القــدرة المعرفيــة
لتحقيــق الــرؤى المســتقبلية وتطويــر أجيــال قــادرة علــى مواكبــة
التطــور العالمــي ،والــذي يتزايــد يومــاً بعــد يــوم بوتيــرة أســرع مــن

الماضــي.

كنــا طلبــة علــى مقاعــد الدراســة ننهــل مــن المعــارف ،والعلــوم
المختلفــة ،ولكــن عنــد انتقالنــا لمجــال العمــل ،واجهتنــا التحديــات

بشــكل فعلــي فــي العمــل الميدانــي ،ونقلنــا المعــارف النظريــة
إلــى التطبيــق واستشــعرنا بقيمــة الدراســة والعلــوم المختلفــة،
التــي اكتســبناها خــال فتــرة الدراســة ،والتــي وضعــت حجــر األســاس

الســتيعاب العلــوم المتطــورة والتقــدم فــي المجــاالت المختلفــة.
هنــا نســتذكر دور قيادتنــا الرشــيدة التــي لــم تــأل جهــداً فــي بنــاء
الجامعــات والكليــات ،واســتقطبت أفضــل الكــوادر ،والمناهــج العلمية

األفضــل عالميــاً  ،هدفهــا بنــاء إنســان بفكــر حضــاري ،ومتقــدم
وعلمــي وثقافــي قــادر علــى نقــل هــذه المعرفــة إلــى التطبيــق

الفعلــي والملمــوس لينتفــع بهــا اإلنســان وليســعد بهــا البشــرية .
كمــا أن المشــاريع االقتصاديــة بعــد فتــرة مــن الزمــن تحتــاج إلــى مــال
للتطويــر والتحســين واالســتمرار ،وتحقيــق التوســع االســتثماري
المنشــود  ،كذلــك يحتــاج اإلنســان إلــى التعلــم المســتمر ،ألن نهــل

العلــم اليقتصــر علــى التعلــم خــال فتــرة الدراســة فــي الجامعــات،

والكليــات فحســب ،ولكــن مــن خــال االســتمرار فــي االنخــراط فــي
برامــج علميــة وتطويريــة والبحــث عــن الجديــد فــي المجــاالت المختلفــة
ـاال فــي
 ،بهــذه الطريقــة يصبــح اإلنســان مواكبــاً لمــا يــدور حولــه وفعـ ً
مجتمعــه .

هنــاك عــدد مــن الشــركات كانــت فــي الصــدارة فــي يــوم مــن

األيــام وأصبحــت اليــوم غيــر موجــودة ،وانتهــت قصــة نجاحهــا  ،كذلــك
اإلنســان إن لــم يســعى لتطويــر ذاتــه واكتســاب مهــارات جديــدة

وتوســيع آفاقــه ،و مداركــه خدمــةً لوطنــه ســيصبح عنصــراً غيــر منتــج

ولــن يســتطيع مواكبــة التقــدم العلمــي و العملــي.

قيادتنــا تســعى مــن خــال أبنائهــا إلــى الرقــم واحــد عالميــاً  ،وهــذا ال

يأتــي إال مــن خــال وجــود رأس مــال بشــري قــادر علــى تحقيــق الــرؤى،

ونقــل الدولــة إلــى مصــاف الــدول فــي المجــاالت المختلفــة ،وهنــا
تأتــي اســتراتيجية دولــة اإلمــارات  2021واالســتراتيجية بعيــدة المــدى
 2071لمئويــة دولــة اإلمــارات أساســها رأس المــال البشــري.

بقلم أيوب عبدالله احمد المرزوقي
ماجستير التنفيذي في إدارة األعمال

مجلة
رابطة خريجي جامعة الشارقة

إبداعات فنية لخريجي الجامعة

بريشة رسام أبدع  ..فتميز ..

فــي حياتــي الجامعيــة  ..ســنحت لــي الفرصــة بــأن أمــارس هوايتــي

المفضلــة وهــي الرســم وأن أركــز علــى ممارســتها وتطويرهــا،
فقــد شــاركت بلوحاتــي الفنيــة فــي العديــد مــن الفعاليــات التــي

تنظمهــا الجامعــة.

فــي البدايــة كانــت مجــرد هوايــه أمارســها  ..واليــوم أصبحــت رســاماً

أشــارك فــي العديــد مــن المعــارض و المهرجانــات المقامــة فــي
شــتى مناطــق المملكــة ..وأطمــح أن ُأشــارك بلوحاتــي فــي دول

العالــم ُألصبــح رســاماً عالميــاً .

الفنان التشكيلي أنس بن محمد الدرعان  -بكالوريوس العلوم في التمويل anasdrawing@ -

من كل زاوية صورة  ..بألف كلمة

المصور محمد عبدالرحمن عبدالله حسن  -خريج عالقات عامة classic__ma@ -
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